
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIE: Renowacja elewacji budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Węgorzewie 
 
 
 
 
 
 
 
INWESTOR: Gmina Węgorzewo  

11-600 Węgorzewo, ul Zamkowa 3 
 
 
 
 
 
 
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny   

11-600 Węgorzewo, ul. Plac Wolności 13 



I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót - renowacja elewacji budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w Węgorzewie. Zakres prac obejmuje renowację tynkowania cokołu, 
ścian oraz gzymsów wraz z wykonaniem malatury i wymianą parapetów 
zewnętrznych z blachy ocynkowanej. 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem renowacji 
tynków cokołów, ścian i gzymsów wraz z wykonaniem malatury. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z ST, przedmiarem robót i poleceniami przedstawiciela Inwestora. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi.  
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.  
Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST  
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne 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, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 
1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składane 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. 
 
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu 
napraw. 
 
1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem 
osób uprawnionych do kierowania robotami. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.3.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  



z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 
przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne  
Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne 
oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę 
techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć przedstawicielowi 
Inwestora wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złóż.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań przedstawiciela Inwestora. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazania przez 
przedstawiciela Inwestora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. 
Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora. 



 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadamia 
przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody przedstawiciela Inwestora i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) 
zwiększenia kosztu robót. 
 

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach 
przedstawiciela Inwestora.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują taką możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają nie korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym w 
umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki, które nie odpowiadają powyższym wymaganiom 
mogą być dopuszczalne przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowych odcinków drogi 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  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podano w dalszych 
opisach branżowych. 
 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6. 1. Pobieranie próbek  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi  
w ST.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 
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.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywał dla przedstawiciela Inwestora kopie raportów  
z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 
Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Przedstawiciel Inwestora może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat  
technicznych oraz właściwości przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.Nr 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności z PN, 
- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikatem, i które spełniają 
wymogi ST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu jw. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

     
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polegającemu na finalnej 
ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.  

- Odbiorowi częściowemu – polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych  
części robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.  



- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) – polegającemu na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zmawiającego w obecności przedstawiciela 
Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest 
protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

- Odbiorowi pogwarancyjnemu – polegającemu na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawniają się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru dokonuje komisja. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa określona w ofercie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

Budownictwo ogólne – tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie, Warszawa 2003. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401, z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr  
89, poz. 414, z późn. zm.). 

 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy Zharmonizowane, 
związane z wymienionymi w ST robotami w zakresie materiałów i wyrobów 
budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, 
wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi (każdorazowo należy 
sprawdzić aktualność normy): 
 
PN-ISO3443-8  – Tolerancje w budownictwie. 
BN-71/0445-01 – Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. 
PN-M-47900.00 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział  
i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe  
z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-B-03163-1– Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2– Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3– Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). – Normy dotyczące zarządzania 
jakością i zapewnienie jakości. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-06711 – Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-65/B-14504 – Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 



PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 –  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska 
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach.  
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości 
objętościowej świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu  
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.  
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie  
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości 
ziarn (metodą analizy sitowej). 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika  
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie  
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie  
odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 
PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 
13: Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw.  
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie  
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej  
zaprawy.  
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie 
gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
Din 1055 –  „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących 
wiatru”. 
PN - 71/B - 10080  -   Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN - B - 02361:1999 -  Pochylenie połaci dachowych.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
i  wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych  
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i 
nadzór prac malarskich 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 



PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 
Instrukcja ITB nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”  
PN -92/ P-85010 „Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej” 
 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
ELEMENT CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
ELEMENT CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
ELEMENT CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
ELEMENT CPV 45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 
ELEMENT CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
 
 
1. Remont cokołu  
1.1 Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin – 114,825 m2 
1.2 Zmycie wodą powierzchni murów z użyciem zmywarki ciśnieniowej  

– 114,825 m2 
1.3 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa 

preparatem np. Fungatin, Boramon, Pufaz, Izomur lub równoważny - 
mechanicznie, natrysk dwukrotny -114,825 m2 

1.4 Uzupełnienie spoinowania murów i sklepień złożonych z cegły zabytkowej  
z przygotowaniem zaprawy na bazie wapna trasowego – 22,965 m2. 

1.5 Tynki renowacyjne 3 warstwowe na ścianach nakładane ręcznie  
z odtworzeniem sfazowania górnej krawędzi cokołu zgodnie z wytycznymi 
WTA np. firmy STO-ISPO, TUBAG, BAUMIT, KEIM, CAPAROL lub 
równoważne – 114,825 m2 

1.6 Dwukrotne malowanie farbą krzemianową np. firmy Keim Soldalit lub 
równoważny. Kolorystyka zgodnie ze wzornikiem kolorów firmy Keim Exclusiv 
- 9567 lub równoważny – 114,825 m2 

1.7 Hydrofobizacja powierzchni cokołu np. preparatek Keim Lotex-N lub 
równoważny – 114,825 m2 

 
 
2. Remont ścian 
2.1 Ściany tynkowane  
2.1.1 Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy 

cementowej – 429,748 m2 
2.1.2 Zmycie powierzchni ścian wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej  

- 429,748 m2 
2.1.3 Wykonanie stabilizacji muru w miejscu zarysowania elewacji frontowej za 

pomocą systemu prętów spiralnych: wykucie w miejscu rysy elewacji frontowej 
bruzd poziomych długości min 100cm co 45cm lub co 6 warstwa cegieł 
 – 12,1 m; montaż w rowkach prętów spiralnych fi 8 mm długości 100cm co 
45cm lub co 6 warstwa cegieł na całej wysokości rysy -11,0 m; wypełnienie 
spoin systemową masą do stabilizacji murów w miejscach obsadzanych 
prętów spiralnych – 12,1 m. 

2.1.4 Montaż profili dylatacyjnych kątowych na połączeniu wiatrołapu z budynkiem  
– 8,0 m2. 



2.1.5 Gruntowanie podłoży preparatami paroprzepuszczalnymi- 429,748 m2. 
2.1.6 Wykonanie dwuwarstwowych tynków zewnętrznych wapiennych z dodatkiem 

trasu kat. IV z odtworzeniem pierwotnych krawędzi i sfazowań – 429,748 m2. 
2.1.7 Dwukrotne malowanie farbą zolowo- krzemianową np. firmy Keim Soldalit lub 

równoważny. Kolorystyka zgodnie ze wzornikiem kolorów firmy Keim Exclusiv 
- 9351 lub równoważny -429,748 m2. 

2.1.8 Zmycie powierzchni schodów zewnętrznych wodą z użyciem zmywarki 
ciśnieniowej – 11,64 m2. 
 

2.2 Ściany wiatrołapu docieplone w systemie ETICS 
2.2.1 Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej ścian – 21,61 m2. 
2.2.2 Montaż profili dylatacyjnych kątowych na połączeniu wiatrołapu z budynkiem  

– 8 m2. 
2.2.3 Gruntowanie jednokrotne preparatem wzmacniającym – 21,61 m2. 
2.2.4 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 21,61 m2. 
2.2.5 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach – 0,836 m2. 
2.2.6 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie na ścianach 

fakturą zbliżony do tynków pozostałej elewacji – 21,61 m2. 
2.2.7 Dwukrotne malowanie farbą zolowo- krzemianową np. firmy Keim Soldalit lub 

równoważny – 21,61 m2. 
2.2.8 Kolorystyka zgodnie ze wzornikiem kolorów firmy Keim Exclusiv - 9351 lub 

równoważny 
   

3. Remont gzymsów 
3.1 Oczyszczenie gzymsów z farb, szpachli oraz odspojonych elementów – 

103,60 m.  
3.2 Gruntowanie poprzez impregnację preparatami np. Silikatfestiger lub 

Tiefengrund firmy Remmers lub równoważne – 48,01 m2. 
3.3 Uzupełnienie ubytków i naprawa uszkodzeń oraz ujednolicenie formy przy 

użyciu gotowych mas sztukatorskich np. Remmers, Sto-ispo, Keim lub 
równoważne. Należy wykonać warstwę podkładową oraz nawierzchniową  
z mikrowłóknami, drobnoziarnista o bardzo wysokiej przyczepności. Profile 
ciągnione – 48,01 m2. 

3.4 Szpachlowanie powierzchni gzymsów zaprawą nawierzchniową np. Sto Deco 
Plan fein lub równoważne – 48,01 m2. 

3.5 Dwukrotne malowanie farbą krzemianową np. firmy Keim Soldalit lub 
równoważny. Kolorystyka zgodnie ze wzornikiem kolorów firmy Keim Exclusiv 
- 9255 lub równoważny – 48,01 m2. 

   
4. Pozostałe roboty 
4.1 Montaż rusztowań  – 610,50 m2. 
4.2 Zabezpieczenie od strony pomieszczenia otworu stolarki piwnicy po stronie 

elewacji tylnej płytą OSB-3 gr. 22 mm z możliwością jej demontażu  
i ponownego montażu – 0,4 m2. 



4.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną zabezpieczenia otworu stolarki od strony 
elewacji tylnej oraz istniejących zabezpieczeń pozostałych okien piwnicy. 
Kolor analogiczny do koloru malatury cokołu – 3 szt. 

4.4 Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących okiennic o pow. do 1,0 m2  - 
kolor analogiczny do koloru malatury cokołu – 2 m2. 

4.5 Zabezpieczenie okien i drzwi folią – 55,258 m2. 
4.6 Demontaż i ponowny montaż pokrycia z dachówki ceramicznej, co trzecia 

mocowana – 29,70 m2. 
4.7 Uzupełnienie i uszczelnienie szczytów ścian na zaprawie cementowo-

wapiennej na połączeniu z więźbą dachową. Prace należy wykonać od 
wnętrza obiektu – 1,74 m3. 

4.8 Montaż i układane istniejącej instalacji na elewacji w bruzdach wraz z ich 
zaprawieniem zaprawą wapienną z dodatkiem trasu – 75,3 m. 

4.9 Demontaż zadaszenia wiatrołapu – 1 kpl. 
4.10 Demontaż i ponowny montaż elementów przytwierdzonych do ścian tj. anten 

telewizji, tablica z oznaczeniem budynku, mocowanie flagi, oświetlenie – 1 kpl. 
4.11 Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 

– 26,6 m. 
4.12 Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej grubości min 0,6 

mm -8,475 m2. 
4.13 Wymiana szafek gazowych zewnętrznych, naściennych na zawory i 

gazomierze, wentylowane, zamykane na klucz uniwersalny. Nowe szafki 
gazowe wykonane z tworzyw sztucznych – 3 szt. 

4.14 Dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze żółtym rur stalowych instalacji 
gazowej – 48,7 m. 

4.15 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia 
czystości, odtłuszczenie oraz dwukrotne malowanie emalią chlorokauczukową 
w kolorze brązowym balustrad -6,783 m2. 

4.16 Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących krat okiennych w kolorze 
malatury cokołu – 0,85 m2. 

4.17 Wywiezienie gruzu oraz utylizacja materiałów rozbiórkowych – 19,777 m3. 


