SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ODNOWIENIE ELEWACJI. ETAP II – REMONT ELEWACJI
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W
PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
W DROZDOWIE
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S 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach Umowy: Odnowienie elewacji
etap II – remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w
Parafii Rzymskokatolickiej w Drozdowie.
Remontowi podlega elewacja kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Św.
Jakuba Apostoła w Drozdowie w zakresie:
-Wykonania przygotowanie powierzchni tynków ( skucie tynków uszkodzonych,
impregnacja środkami mineralnymi, wykonanie tynków renowacyjnych,
rekonstrukcja uszkodzonych detali, wykonanie tynków ciągnionych – gzymsów,
naprawa i wymiana uszkodzonych obróbek z blachy miedzianej ,gruntowanie
przez krzemianowanie powierzchni starych tynków ) pod 3 x malowanie farbami
silikatowymi Keim -Palette Exclusiv z wyodrębnieniem kolorystycznym pilastrów
,attyk, portali, gzymsów, obwiedni okien, i drzwi i wszystkich detali
architektonicznych.
Zakres robót budowlanych (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień)
- Roboty budowlane (45000000–7 )
- Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
- Tynkowanie (45410000-4)
- Roboty malarskie (45442100-8)
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji
Technicznej oraz Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać
roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
S 07.00.00. Roboty budowlane – 45000000-7; Roboty remontowe i renowacyjne
-45450000-7
S 07.01.01. Tynkowanie - 45410000-4
S 07.02.02. Roboty malarskie - 45442100-8
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane
przez Wykonawcę w języku polskim.
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów.
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część ST
i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością
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i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg
stanu 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono
inaczej.
Roboty należy wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów,
Dziennik Budowy a także dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione
dokumenty:
- przedmiary robót – jako materiał pomocniczy
- specyfikacje techniczne
- opisy techniczne
- podstawowe rysunki
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu
Umowy będzie zawierać:
- po dwa egzemplarze projektu budowlanego
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót( wygrodzenie stref)
2. Projekt organizacji i harmonogram Robót
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora
(Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy ,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy .
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiający.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie
Przetargowej.
1.4.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i sieci lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
1.4.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.4.12.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz
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wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy
standard wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ze
strony Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego standardu
wykonania,Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.5 Określenia podstawowe
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe,odpowiadać Polskim Normom oraz
posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z
niżej wymienionych dokumentów : Atest;Certyfikat;Aprobatę techniczną;Certyfikat
zgodności. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje ,a podzleca prace podwykonawcy ,to materiały użyte
przez podwykonawcę muszą odpowiadać ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru .
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Dobór środków transportu i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać
bezpieczeństwu innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca stosować
się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/
sprzętu na i z terenu Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
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a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań ,pomiarów i zastosowania korekt w
procesie technologicznym ;
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót
zgodnie z Umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru .
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania,i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
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do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
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.
(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące
dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady określania ilości robót i materiałów należy przyjmować zgodnie z zasadami
przedmiarowania zawartymi w założeniach szczegółowych umiejscowionych w
katalogach nakładów rzeczowych (KNR)Jednostki obmiaru powinny być zgodne z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
8.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
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dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Dokumentację konserwatorską z wykonanych prac rewitalizacyjnych
3. Dzienniki Budowy .
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest wartość /kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych/ofercie.
Wynagrodzenie ryczałtowe robot obejmować będzie robociznę wraz z
narzutami,wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy,wartość pracy i najmu sprzętu
wraz z narzutami,koszty pośrednie,zysk kalkulacyjny,podatki obliczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r
Nr 113 poz. 759z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118
z 2006r.z późn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.
881 z 2004 roku)
[4] Warunki Ogólne.
[5] Warunki Szczególne
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ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (45453000-7)
WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
S 07.01.01 TYNKOWANIE (45410000-4)
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania dotyczące wykonania tynków są przedmiotem tej części Specyfikacji
Technicznej (ST) dla zadania
Odnowienie elewacji. Etap II – remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. św.
Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w Drozdowie.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Uwaga dopuszcza się odstępstwo od niżej podanych norm ze względu na zabytkowy
charakter obiektu,każdorazowo jednak odstępstwa od norm niniejszej SST musi
zatwierdzić inspektor nadzoru z inwestorem i użytkownikiem.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i odbioru robót tynkarskich .
1.4 Definicje
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne
z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji
Technicznej S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt. 2.
2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót tynkarskich
Zaprawy tynkarskie renowacyjne .
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 3.
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót tynkarskich
mieszarka do zapraw ,sito do piasku,pojemnik na mieszankę tynkarską, łaty, mieszadła
do tynków.
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4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 4.
4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach tynkarskich
Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt. 5.
uwaga:
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w
postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli
przenikających z podłoża; występowanie pleśni itp. Trwałych śladów
zacieków,odstawanie,odparzanie,i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej
przyczepności do podłoża.
5.1.2 Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże – naprawić uszkodzenia,rysy
skurczowe, oczyścić z kurzu, sadzy, tłuszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy,
pozostałości zapraw i ewentualnych złuszczeń farb, jeżeli podkład był uprzednio
malowany i oczyszczone chemicznie z wykwitów pleśni, itp. wyeliminować
przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, i pozbawione elementów
zmniejszających przyczepność materiałów. Podłoże nie może być wykonane lub
zawierać materiału,którego wejście w reakcje chemiczne z dowolnym składnikiem
wyrobów do gruntowania podłoża spowoduje utratę jego funkcji (np. w wyniku
kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria
tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem
przyklejania siatki i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie
przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są próby
przeprowadzone w kilku miejscach na podłożu aby uzyskane wyniki były w pełni
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.
Przygotowanie podłoża odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i
gładkości.
Próba odporności na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny ocenić stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na
podłożu.
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – stosując metodę siatki naciąć lub
posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz
stopień przyczepności istniejących powłok.
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Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień
chłonności podłoża.
Test równości i gładkości- Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą
określić odchyłki ściany od płaszczyzny, sprawdzić jej odchylenie od pionu, a
następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczących np. konstrukcji żelbetowych, murowych, tynków wewnętrznych i
zewnętrznych, gładzi cementowych, połaci dachowych).
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu, po zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Grunt nakładać szczotką malarską, wałkiem lub natryskiem. W przypadku wystąpienia
dużej chłonności podłoża gruntowanie przeprowadzić dwukrotnie.
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych
(silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki
wiązania.
Uzupełnienie podkładów pod tynki
Przed rozpoczęciem tynkowania powierzchnie oczyścić z kurzu, plam rdzy i odtłuścić
np. roztworem szarego mydła.
Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą. Podłoże przygotować zgodnie z opisem
w pkt. B.2.4.
Elementy stalowe należy na całej powierzchni owinąć siatką stalową i powlec zaprawa
cementową.
Piasek do zaprawy winien spełniać normy- nie zawierać domieszek organicznych, mieć
właściwą frakcję 0,25- 0,5mm.
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonu wykonać z podkładowej zaprawy
renowacyjnej.
Narzut nanosić po związaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównywania należy dociskać pacą stale przesuwając w jednym kierunku.
Podkład nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierać
jednolicie gładką pacą drewnianą.
Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli
patrz pkt. B.7
dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w
postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli
przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków,
odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności
do podłoża.
Gruntowanie
gruntowanie podłoża można wykonywać po całkowitym wyschnięciu murów, tynków i
miejsc naprawianych. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże –
naprawić uszkodzenia, oczyścić z kurzu, sadzy, tłuszczu, zgorzelin, masy formierskiej,
rdzy, pozostałości zapraw, ewentualnych złuszczeń farb, jeżeli podkład był uprzednio
malowany i chemicznie z wykwitów.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów
zmniejszających przyczepność materiałów.
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Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje
chemiczne z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń
spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji
odchyleń powierzchni i krawędzi.
Wymagania dla gruntu: środek bezrozpuszczalnikowy: lepkość 10-15[s]; gęstość nie
większa niż 1,66 kg/m3; czas schnięcia w temp. 20°C i przy wilgotności otoczenia
55% max 3h; przyczepność do podłoża >0,6Mpa;
Przyczepność do podłoża >0,1Mpa; ciepło spalania – zalecane 0,36Mj/m2, jednak nie
większa niż 0,4Mj/m2.
Grunt nakładać szczotką malarską, wałkiem lub natryskiem. W przypadku wystąpienia
dużej chłonności podłożą gruntowanie przeprowadzić dwukrotnie.
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych
(silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki
wiązania.
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem
przyklejania siatki i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie
przyczepność masy lub zaprawy klejowej do podłoża.
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są próby
przeprowadzone w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.
Przygotowanie podłoża- odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i
gładkości, wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować
ciśnienie max. 200 barów.
Próba odporności na ścieranie – otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny ocenić stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na
podłożu.
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie- stosując metodę siatki naciąć lub
posługując się twardym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień
przyczepności istniejących powłok.
Próba zwilżania – szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień
chłonności podłoża.
Test równości i gładkości- posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą
określić odchyłki od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie
porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np.
konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.)
W przypadku podłoży pylących, osypujących si i nadmiernie nasiąkliwych należy
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Tynki zewnętrzne ścian
Przedmiotem jest technologia remontu zabytkowych ścian zewnętrznych budynku
istniejącego z pokryciem wyprawą tynkarska renowacyjną. Roboty mogą wykonywać
wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Zestaw do
renowacji tynków musi być sklasyfikowany, jako nierozpszestrzeniający ognia,
dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodności ITB. W fazie
wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna
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być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych ( silikatowych) nie
powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania.
Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny
wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć.
Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.
Zakazuje się wykonania prac w czasie opadów atmosferycznych , silnego wiatru i
temperaturach innych niż dopuszczalne.
Prace nie mogą być również prowadzone jeżeli w ciągu 24h jest zapowiadany spadek
temperatury poniżej 0°C.
Wymagania dla obrzutki kielniowej :
• ciężar objętościowy proszku 1780kg/m3
• ciężar objętościowy proszku związanej zaprawy 2000kg/m3
• wytrzymałość na ściskanie > niż 15N/mm2
• wytrzymałość na zginanie: > niż 2N/mm2
• przyczepność > 0,06N/mm2
• współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok.26
• maksymalna wielkość ziarna 2mm
• zużycie ok 10kg/m2
Wymagania dla tynków renowacyjnych:
•
ciężar objętościowy proszku 500kg/m3
•
ciężar objętościowy proszku związanej zaprawy 580kg/m3
•
wytrzymałość na ściskanie: >3N/mm2
•
wytrzymałość na zginanie: > 1,2N/mm2
•
przyczepność >0,06N/mm2
•
współczynnik przewodzenia ciepła λ ok 0,2W/mK
•
współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok 12
•
maksymalna wielkość ziarna 2mm
•
porowatość ok 48%
•
zużycie przy nakładaniu ręcznym: ok 33 l/m2/3 cm grubości warstwy
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić podłoże, które powinno być stabilne,
nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe,
itp.). podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w
reakcje chemiczne z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania
renowacji spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne
kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełniania
wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować zgodnie z B.4
niniejsze ST.
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Jeżeli stwierdzone zostaną nierówności podłoża 10 mm należy w celu wyrównania
zastosować szpachlówkę systemową. W przypadku nierówności w granicz\ach 1020mm podłoże należy wyrównać nakładając kilka warstw.
Dla właściwego połączenia warstw podłoże po oczyszczeniu zagruntować
System składający się z obrzutki kielniowej w postaci suchej zaprawy proszkowej,po
rozprowadzeniu wodą gotowej do użytku ,na bazie mineralnej,oraz tynku
renowacyjnego umożliwiającego odparowanie wody z zawilgoconej ściany i
odkładanie soli w głębszych warstwach. Obrzutka kielniowa do nanoszenia
ręcznego,tynk renowacyjny w kolorze białym do nanoszenia ręcznego.
Podłoże musi być stabilne,nośne,jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Mury o
obniżonej wytrzymałości oraz mury mieszane pod wpływem osuszającego działania
tynku renowacyjnego mogą powodować pęknięcia tynku. W takiej sytuacji zalecane
jest stosowanie siatki Rabitza podtrzymującej i wzmacniającej tynk.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż
+5 °C ,ani Wyższa niż + 25 °C .Należy unikać bezpośrednio nasłonecznienia ,chronić
przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy
niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów
budowlanych,ubrania,roboczego,skóry należy natychmiast czyścić używając większej
ilości wody.
Obrzutkę kielniową mieszać z czysta wodą do otrzymania odpowiedniej konsystencji
do nakładania. Tynk renowacyjny mieszać w mieszarce do betonu ,min.3 minuty ,tak
by otrzymać plastyczną masę. Początkowe proporcje to ok. 10l.wody/worek,następnie
dodać stopniowo pozostałe 2-3l wody,by na końcu procesu mieszania materiał uzyskał
konsystencje gęstoplastyczną.
Konsystencja tynku jest właściwa ,gdy zaprawa trzyma się kielni. Maksymalny czas
mieszania nie powinien przekraczać 7 minut. Jednorazowo zaleca się mieszać większą
ilość worków tak,by utrzymywać stałą konsystencję.
Stare,zawilgocone tynki należy zbić ,na wysokości ok. 1,0m poza granicę widocznego
zawilgocenia. Fugi pogłębić i oczyścić,obluzowane fragmenty muru usunąć, miejsca
wykruszone oczyścić i naprawić przy pomocy zaprawy cementowo -wapiennej.
Usunąć gruz z okolicy muru. Całą powierzchnię podłoża pokrywamy dokładnie
obrzutką kielniową terrasan.
Po ok 3 dniach od narzucenia obrzutki możemy przystąpić do nakładania tynku
renowacyjnego. Tynk narzucać kielnią na grubość ok 2,5-3 cm,wyrównać długą pacą
lub łatą. Gdy warstwa tynku ma być grubsza wykonać kilkuwarstwowo „ mokry na
mokry”nakładając nowa warstwę na wyrównaną i wstępnie związaną poprzednią
warstwę.
W zależności od warunków pogodowych ,po 1-2 dniach wykonać warstwę zewnętrzną.
Nakładamy warstwę 0,5-1,0cm tynku renowacyjnego,najpierw lekko zwilżając
powierzchnię ,zacierać pacą styropianową. W ten sposób uzyskamy białą warstwę
wykończeniową o zacieranej strukturze,hydrofobową i mrozoodporną.
W przypadku konieczności barwnego wykończenia elewacji zalecamy stosowanie
tynku drobnoziarnistego w celu uzyskania gładkiego podłoża pod powłoki malarskie i
tynk krzemianowy ekstra drobny lub farbę krzemianową.
Uszczelnienie styków ze stolarką, ślusarką,obróbkami blacharskimi wykonać przy
pomocy trwale plastycznej masy (np. akrylowej.)
Jako wyprawę tynkarską wykonać tynk renowacyjny gruboziarnisty przy grubych
warstwach tynku i drobnoziarnisty przy mniejszych grubościach. Wierzchnia warstwę
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szpachlować zaprawą szpachlową do gładkich powierzchni zewnętrznych ścian oraz
zaprawą elewacyjną sztukatorską do wygładzania elementów ozdobnych gzymsów
,sztukaterii elewacyjnej ,obramowań drzwi i okien itp. Do wykonania zewnętrznej
wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów
,zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas
schnięcia 12-24 h, gęstość 1.9 kg/m3 ;
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub
styropianową.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków:
Kategoria
tynku

0, I, I a

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii
prostej

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od
kierunku
pionowego

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od
kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

Nie podlegają
sprawdzeniu

Nie podlegają
sprawdzeniu

Nie podlegają
sprawdzeniu

Nie podlegają
sprawdzeniu

II

Nie większe niż
Nie większe niż
4 mm na długości 3 mm na 1m
łaty kontrolnej 2m

Nie większe niż
Nie większe niż
4 mm na 1 m i
4 mm na 1 m
ogółem nie więcej
niż 10mm na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi( ściany
,belki itp)

III

Nie większe niż
3 mm i w liczbie
nie większej niż 3
na długości łaty
kontrolnej 2m

Nie większe niż
2 mm na 1 m i
ogółem nie więcej
niż 4 mm w
pomieszczeniach
do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż 6
mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

Nie większe niż
Nie większe niż
3 mm na 1 m i
3 mm na 1 m
ogółem nie więcej
niż 6 mm na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi( ściany
,
belki itp)

IV , IV f , IV w

Nie większe niż
2 mm i w liczbie
nie większej niż 2
na długości łaty
kontrolnej 2m

Nie większe niż
1,5 mm na 1 m i
ogółem nie więcej
niż 3 mm w
pomieszczeniach
do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż 4
mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

Nie większe niż
Nie większe niż
2 mm na 1 m i
2 mm na 1 m
ogółem nie więcej
niż 3 mm na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi( ściany
,
belki itp)
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-IV
kategorii nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30
mm na całej wysokości budynku.
Dla wszystkich odmian tyków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w
postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli
przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów
zacieków,odstawanie,odparzenie, i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej
przyczepności do podłoża.
6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt. 6.
W trakcie prowadzenia prac:
a) Sprawdzenie zgodności asortymentowej,jakościowej oraz ilościowej z
dokumentacją techniczną poprzez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją
opisową i rysunkową
b) przygotowanie podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie,
uzupełnienie ubytków,wzmocnienie,wyrównanie w zakresie koniecznym,
c) wykonanie wyprawy tynkarskiej – sprawdzenie ciągłości, równości i nadania
właściwej zgodnej z projektem struktury
− dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na
całej wysokości kondygnacji10mm
− dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej
wysokości budynku
− odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset,wnękitp od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm
zgodności
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych
podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
Dodatkowo należy wykonać:
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, badania grubości tynku
poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże
było odsłonięte lecz nie naruszone,
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego
- sprawdzenie wykonania gładzi
- wyglądu powierzchni gładzi gipsowych,
−
wykończenie gładzi na narożach i stykach
−

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 7.1.
7.2 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca i Inspektor Nadzoru
Jednostkami obmiarowymi są:
−
1 m2 powierzchni tynkowanych
−

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 8.
Polega na sprawdzeniu ciągłości ,jednolitości faktury i barwy,braku miejscowych
wypukłości i wklęsłości,oraz widocznych napraw i zaprawek wykończonej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pionu i poziomu powinno być
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.2 Podstawą płatności jest wartość /kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych/ofercie.
10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Na
podstawie art. 237[15] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. )
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych
- PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych.
- PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe.
- PN-B-30020:1999 -Wapno budowlane. Wymagania.
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-19701:1997 -Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności.
PN-B-10109;XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane .Suche mieszanki tynkarskie
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S 07.02.02 ROBOTY MALARSKIE (45442100-8)
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania dotyczące malowania są przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej
(ST)dla zadania : Odnowienie elewacji. Etap II – remont elewacji Kościoła
Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w parafii rzymskokatolickiej w
Drozdowie.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i odbioru robot malarskich
1.4 Definicje
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne
z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji
Technicznej S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót są w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt. 2.
2.2 Podstawowe materiały stosowane do robót malarskich
Farby na spoiwach :
−
żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne
−
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodą.
−
Mineralno -organicznych jedno -lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą.
Które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych
- środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 3.
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót malarskich
Mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, pędzle, wałki, pace i zacieraczki, drabiny
malarskie.
4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 4.
4.2 Środki transportowe wykorzystywane przy robotach malarskich
Dostawa - samochodem dostawczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt. 5.
5.1.2 Podłoże
Podłoża pod malowanie stanowić mogą
- tynk zwykły cementowy ,renowacyjny , cementowo -wapienny,wapienny.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-B 10020:1968 .Spoiny muru powinny bć
całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru.
2.Tynki zwykle
a) nowe tynki nie malowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PNB10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie
odpowiednia zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnie tynków powinny
być pozbawione kurzu tłuszczu, wykwitów solnych . Wystające lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone z resztek starej
powłoki malarskiej i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu
powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej
powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
3. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
−
podczas opadów atmosferycznych
−
w temperaturze poniżej +5°C z zastrzeżeniem ,aby w ciągu doby nie następował
spadek temperatury poniżej 0 °C,
−
w temperaturze powyżej + 25° z dodatkowym zastrzeżeniem,aby temperatura
podłoża nie była wyższa niż 20 °C w miejscach nasłonecznionych.
−
Roboty malarskie można rozpocząć jeżeli wilgotność podłoży
mineralnych( tynki,beton,nur) przewidzianych pod malowanie jest nie większa
niż podano w tablicy 1.
Rodzaj farby

Największa wilgotność podłoża w % masy

Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych
rozcieńczonych wodą

4

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek
rozcieńczanych wodą lub w postaci ciekłej

6

Farby na spoiwach mineralno -organicznych

4
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4. Gruntowanie
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom.
Bezpośredni przed użyciem należy sprawdzić :
- czy dostawca dostarczył deklarację zgodności wyrobu z odpowiednią normą lub
aprobata techniczną.
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu
− wygląd zewnętrzny farby.
− Farba powinna stanowić jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać skoalugowane
spoiwo,nieroztarte pigment,grudki wypełniaczy ,w przypadku farb suchych
-zbrylenie, ślady pleśni itd.
Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy rozpocząć ,kiedy podłoża spełniają
wymagane warunki. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta
farb.
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem
modyfikującym lub bez w postaci suchych mieszanek lub farb na spoiwach mineralnoorganicznych.
Powłoki z farb organicznych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoże ,bez prześwitów, plam ,odprysków- nie powinny
się ścierać,ani obsypywać.
b) nie mieć śladów pędzla
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta
d) być odporne na zmywanie wodą
Dopuszcza się :
a)na powłokach wykonanych na niejednolitych podłożach niejednorodny odcień
barwy powłoki
b)chropowatość powłoki
c)odchylenie do 2mm na 1 m oraz 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych
barw
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych
6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt. 6.
kontrola powierzchni podłoży pod malowanie należy ocenić wizualnie z odległości ok
1 m w rozproszonym świetle dziennym .Zapylenie powierzchni należy ocenić przez
przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. Wilgotność podłoży należy ocenić przy
użyciu odpowiednich przyrządów.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną kolorystyki i jakości robót
malarskich.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 7.1.
7.2 Ogólne zasady obmiaru robót
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Jednostkami obmiarowymi są:
− 1 m2 malowanych powierzchni elewacji
−
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
Ogólne”pkt. 8.
8.2 Sposób odbioru robót
Odbiór robót malarskich obejmuje:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie zgodności barwy i połysku
sprawdzenie odporności na wycieranie
sprawdzenie przyczepności powłoki
sprawdzenie odporności na zmywanie
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00.00 „Wymagania
ogólne”pkt. 9.
9.2 .2 Podstawą płatności jest wartość /kwota podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych/ofercie.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne fasadowe budynków
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
Instrukcje i certyfikaty producentów
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