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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przebudowa budynku dla potrzeb PSOUU koło w Gryfinie o windę z przedsionkiem
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa zadania: Przebudowa budynku dla potrzeb PSOUU koło w Gryfinie o windę z
przedsionkiem.
1.2 Lokalizacja: 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem opracowania są „Wymagania ogólne" dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
dla zadania pn: „Przebudowa budynku dla potrzeb PSOUU koło w Gryfinie o windę z przedsionkiem”.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują „Wymagania ogólne", wspólne dla robót objętych
niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
1) B 01.01 Rozbiórki i wyburzenia
2) B 01.02 Roboty ziemne
3) B 01.03 Roboty betonowe
4) B 01.04 Roboty zbrojarskie
5) B 01.05 Roboty murowe
6) B 01.06 Stolarka
7) B 01.07 Tynki i okładziny wewnętrzne
8) B 01.08 Podłogi i posadzki
9) B 01.09 Malowanie
10) B 01.10 Roboty elektryczne
11) B 01.13 Instalacja centralnego ogrzewania
12) B 01.14 Dostawa i montaż platformy wewnętrznej
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy,
protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
1.4.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:
A - dostarczoną przez Zamawiającego,
B - sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i zawierająca:
1. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)
2. Plan BHP
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
4. Dokumentacja powykonawcza
5. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA POTRZEB PSOUU KOŁO W GRYFINIE O WINDĘ Z PRZEDSIONKIEM
Lokalizacja: 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 33 , listopad 2015 r.
materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i maja wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. 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, w
tym: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, wygody społeczności i
innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę umowną. Fakt przystąpienia
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmował 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. Stosując się do tych wymagań,
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizacje magazynów i składowisk,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: − zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, − zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, − możliwością
powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 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 dopuszczalne do użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydana przez
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko 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 Użyte spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla
wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
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podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren
budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych
ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.
1.4.10. 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 niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzieży dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę
i zatwierdzonym przez Inspektora Planie Zapewnienia Bezpieczeństwa. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za
wszelkie materiały i urządzenia Używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. 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. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.
1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 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 równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.5. Dokumentacja robót budowlanych i instalacyjnych.
Dokumentacje robót budowlanych i instalacyjnych stanowią:
− Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
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− Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 z pózn. zm.),
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,
− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych,
− dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). Roboty
należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów, Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robot, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i
poddostawcy przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub
jego upoważniony przedstawiciel:
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności.
− wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
− oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
− wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisja Europejska,
− oznakował znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową,
sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej
niewymienionych, jest milowe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich wbudowania w obiekcie
budowlanym. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.2. Pozyskiwanie materiałów Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do
robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i
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nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okupów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na okład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez
Inspektora, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie
podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem, jakości. W przypadku, gdy Inspektor
będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a) Inspektor będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nieodpowiadające wymaganiom
jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź zło one w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby t tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja, jakość i właściwości do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów, Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych
założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o
produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
a) spełniania tych samych właściwości technicznych,
b) przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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 oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia, Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 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 Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. Transport
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
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 umowa oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 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 kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola, jakości robót
6.1. Program Zapewnienia, Jakości (PZJ) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i
przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości (PZJ),
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program
Zapewnienia, Jakości winien zawierać:
a) cześć ogólna opisująca:
- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 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 (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
b) cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli, jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć założona, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole,
jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
SST, 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 umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mięć nieograniczony
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone
zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. 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 mięć
zapewniona 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.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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 SST, stosować
można 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, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 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 SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały,
które:
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 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Norma lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniach MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem jej 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 data 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 zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− 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,
− wszelkie informacje wymagane w SST,
− inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w Przedmiarze Robót lub SST.
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6.8.3. Świadectwa, jakości Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.
6.8.1. do 6.8.3., następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę, - protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń, - operaty geodezyjne
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie
budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami Wszystkie roboty materiały,
urządzenia, aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich SST, zostaną odrzucone.
Jeśli materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań zostały wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemająca zasadniczego wpływu, na
jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną,
jakość.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robót podane są w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny
być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie
robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń poszczególnych SST, roboty podlegają
następującym odbiorom:
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a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) Podstawowym dokumentem jest protokół
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: − dokumentacje
powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, − Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), − recepty i ustalenia
technologiczne, − Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały), − wyniki pomiarów kontrolnych
oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia, jakości (PZJ), −
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia, jakości (PZJ), − dokumenty
zainstalowanych urządzeń i wyposażenia − instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia − opinie
technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie
zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
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9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczałtowe Robót będą obejmować miedzy innymi:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na Teren Budowy.
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
− koszty wymaganych mediów technicznych dla prowadzenia robót
- koszty wykonywanych badań, prób i przeprowadzanych czynności rozruchowych
- koszty wykonywanych dokumentacji zamiennych i powykonawczych
- koszty uporządkowania stanowisk pracy i terenu
- koszty ewentualnych utylizacji pozostałych materiałów, opakowań i odpadów
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów,
przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
− opłaty / dzierżawy terenu,
− przygotowanie terenu,
− konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
− tymczasowa przebudowy urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
− utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
− usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowań,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3. Warunki Kontraktu a Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Koszt dostosowania się do
wymagań zawartych w SIWZ, a także do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie stawiane tam warunki, a niewyszczególnione w Przedmiarze Robót.
9.4. Zaplecze Wykonawcy Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur,
placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robót.
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń,
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja Zaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych,
biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wszystkie
koszty związane z organizacja, utrzymaniem i likwidacja Zaplecza ponosi Wykonawca.
10. Przepisy związane
10.1. Ustawy
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.),
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881). − Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
10.2. Rozporządzenia
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmiana opublikowana w Dz. U.
Nr 75 z 2005r., poz. 664).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmiana opublikowana
w Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. Poz. 1156).
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 237,poz. 2375).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
− Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

UWAGA: Z uwagi na odstęp czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do
wykonywania robót, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych
aktów prawnych, norm i przepisów. Powyższe dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich SST
opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktów
prawnych, norm lub przepisów należy bezzwłocznie zgłaszać Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o
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opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robót w oparciu o
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne będą obciążały Wykonawcę. Szczególna uwagę należy
zwrócić na normy, których symbol kończy się litera „(U)”. Są to normy przyjęte uznaniowa w języku
angielskim bez tłumaczenia. Podlegają one procesowi tłumaczenia i reedycji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.01. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych,
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacją STWIORB „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST W zakres prac rozbiórkowych wchodzą:
1. Zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe:
a. ogrodzenie terenu, aby uniemożliwić dostęp do obiektów osobom niepowołanym,
b. umieszczenie tablic ostrzegawczych informujących o prowadzeniu robót rozbiórkowych
2. Rozbiórki elementów budowlanych:
a. Rozbiórki stropów Ackermana
b. Rozbiórki posadzek i podłóg
c. Rozbiórki ścian działowych i wykucia
d. Rozbiórki podsufitek
e. Demontaż stolarki
f. Rozbiórki instalacji
3. Segregacja i wywóz na wysypisko śmieci i gruzu porozbiórkowego
a. posegregowanie śmieci i gruzu porozbiórkowego.
b. wywóz posegregowanych śmieci i gruzu na wysypisko śmieci
c. utylizacja
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne” poz. 1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki Do wykonania robót związanych z rozbiórką konstrukcji może być
wykorzystany następujący sprzęt:
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora.
- Rusztowania
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z
rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi
środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować
do rodzaju przewożonych materiałów.
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewożone w sposób
niepowodujący ich uszkodzenia.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w „Wymagania
ogólne” poz. 5 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórką konstrukcji.
5.2. Demontaż instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej Przed rozpoczęciem demontażu należy
odciąć istniejącą instalację elektryczną od zasilania. Odciąć należy również konieczną instalację
wodociągową w części rozbieranej. Należy to wykonać w sposób nieprzerywający dostawy prądu,
wody i odprowadzenia ścieków w pozostałej części budynku. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia
robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość, jako materiał budowlany nie utraciły tej
właściwości w czasie robót.
5.3. Rozbiórki wewnątrz budynku Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w
sposób określony w ST lub przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST
lub wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
6. Kontrola, jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości Robót Ogólne zasady kontroli, jakości Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.6
6.2. Kontrola, jakości robót rozbiórkowych Kontrola, jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do
powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 1 m3 rozebranej
konstrukcji betonowej, żelbetowej i wykucia otworów w ścianach
1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją
1 szt. zdemontowanej armatury i osprzętu.
1 m zdemontowanej instalacji.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWIORB „Wymagania
ogólne” poz.8
8.2. Rodzaj odbioru Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i
ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny
wykonania robót.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na
podstawie obmiaru i oceny, jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje:
Dla rozbiórki konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowanych: wykonanie niezbędnych ogrodzeń,
zabezpieczeń, oznakowań rozbiórkę elementów budowlanych segregację rozebranych materiałów
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, utylizację materiałów z rozbiórki wyrównanie i
zagęszczenie podłoża oraz uporządkowanie terenu rozbiórki
10. Przepisy związane
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10.1 Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.02.
ROBOTY ZIEMNE
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacją STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST W zakres wykonania robót ziemnych wchodzą:
1) Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu.
2) Korytowanie
3) Wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem gruntu
4) Wykonanie podbudów i podsypek piaskowo-żwirowych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne” poz. 1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
2.2. Podkłady i podbudowy Materiał do wykonania podkładów i podbudów powinien być wolny od
zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin. Stosować pospółkę o podanej
charakterystyce uziarnienia:
− >40mm: max.5%
− 2-40mm: 15-25%
− 0.25-2mm: 20-40%
− 0.05-0.25mm: 20-50%
− 10 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych przed
przystąpieniem do wykonania podkładów lub wymiany gruntu.
2.3. Zasypki Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na
zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia
organicznego i powinien spełniać następujące wymagania:
− wskaźnik różnoziarnistości >5
− wskaźnik piaskowy >35
− wodoprzepuszczalność k>10-2m/s
− zawartość frakcji pyłowej i iłowej 10%
Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego
do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią
Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek.
3. Sprzęt
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3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.
3.2. Sprzęt do wykonania Robót Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt
używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Do wykonania robót ziemnych
może być wykorzystany następujący sprzęt:
− spycharki,
− ładowarki,
− koparki,
− samochody ciężarowe, lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez
Inspektora.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
4.2. Dobór środków transportu Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez
Inspektora.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5.
5.2. Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu
5.2.1. Obszar wykonywania prac Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu powinno być wykonane w
granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1 m po każdej stronie.
5.2.2. Sposób wykonywania prac Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu należy wykonywać ręcznie lub
mechanicznie, w zależności od decyzji Inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania robót należy
zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić fundamentów istniejącego budynku. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia stóp i jest zobowiązany do ich naprawy w sposób
określony przez Inspektora nadzoru. Prac nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych
opadów, gdy przewidziana do zebrania ziemia jest mokra. Ziemię zebraną z placu budowy należy
złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, na jego terenie.
5.3. Wykopy
5.3.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi Przed przystąpieniem do
wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do
badań geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu,
pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w
obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i
reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna
wykopu.
5.3.2. Zabezpieczenie skarp wykopów Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i
będzie utrzymywał te zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi
normami i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia
skarp, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od wykopów.
5.3.3. Tolerancje wykonywania wykopów Wg normy PN-B-06050:1999
5.3.4. Jakość gruntu w wykopach Grunt naturalny w wykopach pod fundamenty, kanały i posadzki
powinien mieć następujące parametry:
ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niż podane należy wymienić. Wymianę gruntu należy
przeprowadzić na głębokość występowania warstw słabych. Lecz nie głębiej niż:
− 1.0m: dla fundamentów,
− 0.5m: dla podbudów pod posadzki
5.3.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów Wykopy powinny być wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z
Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.4. Zasypki
5.4.1. Warunki wykonania zasypek: Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
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Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być
wykonane warstwami grubości:
− 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
− 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
− 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania
możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody
Inspektora.
5.5. Podbudowy i podsypki
5.5.1. Warunki wykonania podbudów i podsypek Wykonawca może przystąpić do układania
podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Układanie podbudów powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. Przed
rozpoczęciem wykonania podbudów dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów
budowlanych i osuszone. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie
jedną warstwą. całkowita grubość podkładu według Projektu.
5.5.2. Minimalne parametry zagęszczenia Podkłady pod posadzki
- ld>0.5
6. Kontrola, jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości Robót Ogólne zasady kontroli, jakości Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.6 Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.5.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt.
10. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5 i zgodnie z Programem Zapewnienia,
Jakości. Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach: − ocena
rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do Projektu − ocena
przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, − pomiary na budowie stopni zagęszczenia
i/lub modułów sprężystości − w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.
6.2. Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna
obejmować:
− zgodność wykonania robót z Kontraktem,
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
− przygotowanie terenu,
− rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu,
− wymiary wykopów,
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.3. Wykonanie podbudów Sprawdzeniu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− materiały użyte na podbudowy
− grubość i równomierność warstw podbudów
− sposób i jakość zagęszczenia.
6.4. Zasypki Sprawdzeniu podlegają:
− stan wykopu przed zasypaniem,
− materiały do zasypki,
− grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7. Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną
ilość wykopanych i wbudowanych mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu i kruszyw, oraz doprowadzenia książki obmiarów
wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są:
− 1 m² zebranej, wierzchniej warstwy ziemi o określonej grubości
− 1 m³ wykonania wykopów i zasypek
− 1 m³ wykonania podbudów
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWIORB „Wymagania
ogólne” poz.8.
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8.2. Rodzaj odbioru
8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. Sprawdzenie i odbiór robót
ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p.
6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:
− dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
− zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami sprawdzeń,
− robocze orzeczenia jakościowe,
− analizę wyników badań wraz z wnioskami,
− aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,
− inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. W
dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca
pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których
kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki.
8.2.2. Odbiór robót. Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych
powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt
został określony, jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do
wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku
określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi warunkami.
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy
dostęp jest niemożliwy albo, które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu,
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót
poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót
powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz
zgodą na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających)
należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót
powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów
częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym
mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru
końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być
wpisany do dziennika budowy.
8.2.3. Ocena wyników odbioru. Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie
wykonywania robót i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane
za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden
z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych
do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. Roboty uznane przy odbiorze za
niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami
komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół
odbioru końcowego robót.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych
w pkt. 7 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny, jakości wykonanych Robót.
Cena wykonania obejmuje:
Dla zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi:
− prace pomiarowe
− zebranie warstwy ziemi ręcznie lub mechanicznie
− przemieszczenie zebranej ziemi na miejsce na placu Inwestora
− badania geologiczne Dla wykonania wykopów:
− prace pomiarowe − wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie
− odwiezienie i złożenie nadmiaru ziemi na placu Inwestora
− zabezpieczenie skarp wykopów
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− odwodnienia
− badania geologiczne podłoży Dla podbudów i podsypek:
− prace pomiarowe
− zakup, dostawę wbudowanie i zagęszczenia kruszyw
− badania stopnia zagęszczenia podbudów
− wykonanie dokumentacji geologicznej
10. Przepisy związane
10.1 Normy
− PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- PN-81/B 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
− BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.03.
ROBOTY BETONOWE
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne” Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betoniarskich.
Ponadto dotyczą zagadnień związanych z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem
robót.
1.3. Zakres robót objętych ST W zakres wykonania robót betonowych i żelbetowych wchodzą:
1) Podbudowy betonowe.
2) Ławy fundamentowe pod krawężniki
3) Płyta żelbetowa pod windę
4) Wieńce Zakres prac towarzyszących obejmuje:
− wykonanie deskowań konstrukcji,
− wykonanie deskowań dla otworów, gniazd i bruzd,
− osadzenie drobnych elementów np. marek stalowych, kotew wklejanych, kątowników narożnych, itp.
− ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące Robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne”, poz.1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
2.2. Składniki mieszanki betonowej Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Projektu
recepturę betonu.
Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z
wytwórni betonu
2.3. Wymagane właściwości betonu
2.3.1. Konsystencja mieszanek betonowych Wilgotna S1 dla podkładów betonowych z ubijaniem
zagęszczarkami płytowymi, plastyczna S3 i półciekła S4 dla betonu konstrukcyjnego
2.3.2. Domieszki i dodatki do betonu Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco
- uplastyczniających.
- przyspieszająco
- uplastyczniających.
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Domieszki do betonów musza mięć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.1. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większa niż 10m.
Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej
od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania
powierzchni elementów z betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej
długości.
3.2. Sprzęt do wykonania Robót Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt
używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Do wykonania robót
betonowych może być wykorzystany następujący sprzęt: - pompa do podawania betonu, - przenośnik
taśmowy - wibrator wgłębny, - mieszalniki samochodowe (tzw. "gruszki") - betoniarka lub inny sprzęt
dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej Masę betonowa należy transportować środkami
niepowodującymi:
− naruszenia jednorodności masy,
− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w
Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów
gęstych badanych metoda "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać:
- dla betonów gęsto plastycznych 4 do 6°,
- dla betonów wilgotnych 10 do 15°.
4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej Mieszanki betonowe mogą być
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak,
aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien być duszy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
- 70 minut +20° C
- 30 minut +30° C
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
budowlane.
5.2. Zalecenia ogólne Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
- wykonanie podkładów z materiałów sypkich,
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów kotew i marek stalowych
wbudowanych w betonowa konstrukcje
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B-06250 i PN-B- 06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.
5.2.1. Dozowanie składników Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni
betonu. Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgoda Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w
obecności Inspektora. Ady ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:
- numer kolejny dostawy danego dnia,
- nazwę wytwórni betonu,
- numer seryjny atestu,
- datę i godzinę załadunku wraz z godzina pierwszego kontaktu cementu i wody, numer rejestracyjny
samochodu,
- nazwę i lokalizacje miejsca dostawy,
- numer receptury i numer zamówienia,
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
- ilość mieszanki betonowej,
- deklaracje zgodności z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,
- godzinę dostawy betonu na miejsce,
- godzinę rozpoczęcia rozładunku,
- godzinę zakończenia rozładunku.
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru
komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.
5.2.3. Wykonanie podbetonu. Przed przystąpieniem do układania podbetonu Wykonawca sprawdzi
podłoże pod względem nośności założonej w Projekcie. Podłoże będzie równe, czyste i odwodnione.
Beton będzie rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg Projektu. Zagęszczenie podkładów odbywać się będzie za pomocą zagęszczarek
płytowych.
5.2.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy
może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub
za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy
użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań
na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buława
wibratora zbrojenia oraz deskowania.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach
przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie
zgodnie z Projektem. Jeżeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji potniej
poziomu terenu usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego
- obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
- ułożenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji
potniej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie węży PCV
wypełnianych iniekcja cementowa lub taśm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z
Projektem. Usuniecie wierzchniej warstwy gruntu należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, w
zależności od decyzji Inspektora nadzoru.
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W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególna uwagę, aby nie uszkodzić istniejących stóp
fundamentowych, przeznaczonych do wykorzystania. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za
ewentualne uszkodzenia stóp i jest zobowiązany do ich naprawy w sposób określony przez Inspektora
nadzoru. Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w
dostawie betonu trwa dłużej niż później niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
5.2.6. Pobranie próbek i badanie Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia, Jakości, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących, jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o
gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymagana, jakość ich formowania, przechowywanie
próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte
opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby
badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obcinaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od
betonowania.
5.3. Warunki pogodowe betonowania
5.3.1. Temperatura otoczenia i opady Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca
uzgodni z Inżynierem Projektu ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura
otoczenia będzie potniej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadów. Przed przystąpieniem do
betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.4. Pielęgnacja betonu
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot
opracowania planu betonowania.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C
pielęgnację wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć
odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie,
jakości pielęgnowanej powierzchni. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie
dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed
uderzeniami i drganiami.
5.4.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach otoczenia
ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie
wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 Mpa powinno być zbadane na
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie
zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby
nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycja świeżo
ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów.
5.4.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji Ułożony beton należy utrzymywać w stałej
wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu, co
najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po
osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz
warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metoda nieniszcząca. Zasady
rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania.
5.5. Wykończenie powierzchni betonu
5.5.1. Równość powierzchni Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące
wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie
- powierzchnie widoczne musza posiadać odpowiednia fakturę betonu architektonicznego wg założeń
architekta ujętych w projekcie architektonicznym.
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- krawędzie wypukłe elementów musza posiadać sfrezowanie szerokości 2cm
- pęknięcia są niedopuszczalne
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.
5.5.2. Faktura powierzchni Faktura betonu architektonicznego
- wg projektu i opisu architektury.
UWAGA: Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach
technicznych zastosowanych materiałów. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się o poradę
projektanta konstrukcji i do działu technicznego firmy której system zastosowano.
5.6. Deskowania
5.6.1. Cechy konstrukcji deskowania Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i
niezmienność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań
ich projekt techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz
wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek i stropów o
rozpiętości ponad 3,0m powinny być wykonane ze strzałka robocza skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane
ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masa betonowa dokładnie
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna
być stwierdzona przez kontrole techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich
masa betonowa powinny być obficie zlewane woda.
5.7. Dylatacje konstrukcji żelbetowych Dylatacje elementów konstrukcyjnych należy wykonać jak niżej:
- przed betonowaniem konstrukcji osadzić w miejscu dylatacji wkładkę styropianowa grubości 1cm,
- po rozszalowaniu elementu usunąć styropian i w powstała szczelinę wcisnąć sznur PE i uzupełnić
preparatem trwale plastycznym.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.6.
6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania
6.2.1. Zakres kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN- 88/B-06250:
– konsystencja mieszanki betonowej,
– zawartość powietrza w mieszance betonowej,
– wytrzymałość betonu na ściskanie,
– nasiąkliwość betonu,
– odporność betonu na działanie mrozu,
– przepuszczalność wody przez beton. Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się
podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjęta konsystencja mieszanki
a kontrolowana nie powinny przekroczyć:
- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie
konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy
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zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych, zgodnie z 2.3.3.
6.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) W celu sprawdzenia
wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w ilości określonej w planie
kontroli jakości, lecz nie mniej niż:,
1 próbkę na 50m3,
1 próbkę na zmianę robocza oraz 3 próbki na partie betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej
klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150x150x150mm spełnia wymagane
warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15

6.3. Tolerancje wykonania konstrukcji żelbetowych Następujące parametry geometryczne będą
przedmiotem kontroli:
Odchylenia
Przesuniecie punktów charakterystycznych stóp fundamentowej w
poziomie
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i
dowolnie poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na długości lub
powierzchni elementu pomiędzy kondygnacjami lub odcinku 4m w
poziomie
Całkowita wysokość konstrukcji ±50 Całkowite odchylenie konstrukcji
od pionu
Wysokość kondygnacji
Wysokość spocznika względem stropu
Przekrój elementów (słupy, belki, ściany, płyty, stopnie schodowe)
Długość i rozpiętość elementów
Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu położenie parapetu w
pionie położenie otworu w poziomie
Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w
rozmiarze 50cm i większym położenie otworu

Dopuszczalne
[mm]
±10

odchyłki

±5 ±10

±30
±20
±10
+8;-3
±20
±20 ±10 ±20
±10 ±20 ±20

6.4. Kontrola deskowań Kontrola deskowań obejmuje:
– sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja ubytkowania
– deskowań wielokrotnego użycia,
– sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z
dokumentacją projektową z dopuszczalna tolerancja),
– sprawdzenie materiału użytego na deskowanie,
– sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7.
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Do obliczania należności przyjmuje się faktyczna ilość wbudowanych m3 betonów
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi robót betonowych są:
– 1 m3 wykonania podkładów i podbudów
– 1 m3 wykonania i uzupełnienia fundamentów – 1 m3 wykonania konstrukcji kanałów najazdowych
– 1 m3 wykonania konstrukcji słupów, belek, ścian, stropów i schodów
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru
Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej STWIORB „Wymagania ogólne”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Roboty powinny być wykonywane zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Rodzaje odbiorów Odbiorom podlegają:
– receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
– dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.
– odbiór rusztowań deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
– jakość i pozycja zbrojenia – jakość i pozycja kotew i marek fundamentowych
– odbiór wykonanych konstrukcji betonowych
– pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej - Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych
w pkt. 7 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena
wykonania obejmuje: - zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, - wykonanie
deskowania, - oczyszczenie deskowania, - przygotowanie i transport mieszanki, - ułożenie mieszanki
betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja, - wykonanie przerw dylatacyjnych, - wykonanie w
konstrukcjach wszystkich wymaganych projektem otworów i wnęk - osadzenie potrzebnych kotew i
marek - rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, - oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie
będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, - wykonanie badań i pomiarów
kontrolnych.
10. Przepisy związane
10.1 Normy
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
2) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych
3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton
5) PN-88/B-06250 Beton zwykły
6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne
7) PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie
8) PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N
9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
10) PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
11) PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości
12) PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
13) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
14) PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego
15) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
16) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
17) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
18) PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
19) PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
20) PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.
21) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
22) PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.04. ROBOTY ZBROJARSKIE
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Żelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacją STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzi
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 (St0) , przygotowanie i
montaż zbrojenia prętami okrągłymi Żebrowanymi ze stali i A-III (34GS) dla następujących elementów
konstrukcyjnych: a. płyta Żelbetowej pod windę b. wieńców
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące Robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz. 1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej Stal wg PN-H-93215:1982 oraz
PN-H-84023/06:1989.
Główne pręty w konstrukcjach Żelbetowych ze stali:
• 34GS (Alll) - zbrojenie główne wszystkich elementów konstrukcyjnych
• St0 (A0) - zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona we wszystkich elementach konstrukcyjnych
Dostawa stali: Inspektor, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz siatkach na podstawie atestu, w
który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
• znak wytwórcy,
• gatunek stali,
• numer wyrobu lub partii, • znak obróbki cieplnej,
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• średnicę nominalną Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek
zawiera następujące kryteria:
• na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm
na 1 m długości pręta.
2.3. Inne materiały Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod
zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.1.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich Sprzęt Używany przy przygotowaniu i montażu
zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie
ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
4.2. Transport i składowanie zbrojenia Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi
środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5.
5.2. Wykonywanie zbrojenia Pręty przed Użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub
farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Pręty stalowe Użyte do wykonania wkładek
zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali
zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem
postanowień normy PN- 91/S-10042.
5.3. Montaż zbrojenia Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Łączenie prętów
należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów należy
wiązać drutem miękkim o grubości 1mm dla prętów do 12 mm średnicy, i 1.5mm dla prętów ponad
12mm. Można je też zgrzewać lub spawać.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.6.
6.2. Kontrola jakości wykonania zbrojenia Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych
elementów do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją
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i normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia
Jakości. Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kontroli: Parametr
Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka Cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu) dla L6.0m
20mm 30mm Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) dla L<L1.5m
10mm 15mm 20mm Usytuowanie prętów otulenie (zmiana wymiaru w stosunku do wymagań projektu)
<h1.5m 10mm 15mm 20mm równoległymi prętami (a –jest odległością projektowaną pomiędzy
powierzchniami przyległych prętów) a0.40m 5mm 10mm 20mm 30mm odchylenia w relacji do
grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość
elementu) b1.5m 10mm 15mm 20mm 30mm
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną
ilość (t) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali Użytej na zakłady przy
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych
od wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót.
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostką obmiarową jest 1 t (tona) stali zbrojeniowej wbudowanej w
konstrukcję.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru
Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej STWIORB „Wymagania ogólne”
8.2. Rodzaje odbiorów
8.2.1. Odbiór dostawy stali Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie
zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to
powinno zawierać:
• znak wytwórcy,
• średnicę nominalną,
• gatunek stali,
• numer wyrobu lub partii,
• znak obróbki cieplnej.
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każdej wiązki
prętów.
8.2.2. Odbiór zmontowanego zbrojenia Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania
powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy, Odbiór powinien
polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Żelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
obejmuje:
• zgodność kształtu prętów,
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
• rozstaw strzemion,
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
• zachowanie wymaganej Projektem otuliny zbrojenia.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy
Użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową
i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących
własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. W cenie jednostkowej mieszczą się również
koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich
rozbiórką.
10. Przepisy związane
10.1 Normy
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1) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe.
2) PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
3) PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
4) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
5) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.05.
ROBOTY MUROWE
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wszystkich konstrukcji murowych.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Specyfikacja dotyczy wymienionych poniżej prac murowych: wykonanie ścian gazobetonu - zamurowania otworów w ścianach
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące Robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz. 1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
2.2. Materiały ścienne 1. gazobeton 2. cegła pełna 3. cegła dziurawka
2.3. Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do
zmieszania z woda. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi
zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych,
zamkniętych, wentylowanych z podłoga sucha i wyniesiona ponad poziom terenu. Pozostałe dane
2.4. Woda Wykonawca Użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego
przyłącza wody
2.5. Dostawa materiałów na Plac Budowy Każda dostawa gazobetonu i bloczków na budowę
zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: – nazwę dostawcy, – numer identyfikacyjny
zamówienia, – nazwę i adres Placu Budowy, – nazwę producenta, – specyfikacje rodzajowa i
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ilościowa zamówienia, – klasę cegły i bloczków – wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, –
protokoły kontroli jakości.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.1.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich Sprzęt Używany do realizacji musi być zaakceptowany
przez Inżyniera. Do realizacji służą: - betoniarki - kielnie - piony murarskie - poziomnice - poziomnica
weżowa - młotek murarski - sznurek murarki - kątowniki murarskie lub inne, zaakceptowany przez
Inżyniera.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5.
5.2. Wykonywanie robót murarskich Materiały Używane do robót murowych powinny odpowiadać
warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10 - Przepisy
związane
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.6.
6.2. Zasady kontroli jakości robót Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania
robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i
jakości robót związanych z realizacja robót murowych należy do Wykonawcy. W szczególności
podlega sprawdzeniu: - sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna - badanie materiałów sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi
muru - sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - sprawdzenie poziomowości warstw pustaków sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru - sprawdzenie prawidłowości
wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych - sprawdzenie liczby
Użytych elementów uzupełniających
6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna. Powinno być przeprowadzone przez
porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi
zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin
zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśma stalowa z
dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu
otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnia pomiaru
trzech miejsc.
6.4. Badanie materiałów. Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych
zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych
dokumentów stwierdzających zgodność Użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej
i z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim
zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez
upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.5. Sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach. Należy
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN - 68/B10020
6.6. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia. Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne
i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśma stalowa z podziałka
milimetrowa należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy
oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. Średnia grubość spoiny
poziomej należy ustalać przez odjecie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego
odcinka muru o wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. Średnia grubość spoiny pionowej
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należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących różnic
grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do
1mm, na z góry określonej partii muru.
6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi
muru. Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie
przez pomiar z dokładnością do 1mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia lub krawędzią
muru.
6.8. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru. Należy przeprowadzać pionem murarskim
i przymiarem z podziałka milimetrowa.
6.9. Sprawdzenie poziomowości warstw bloczków. Należy przeprowadzać poziomnica murarska i łata
kontrolna lub poziomnica wężowa, a przy budynkach o długości ponad 50m - np. niwelatorem.
6.10. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. Należy przeprowadzać
stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna i przymiarem z podziałka milimetrowa. Prześwit
mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kata nie powinien przekraczać wartości
podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020 6.11. Sprawdzenie liczby Użytych elementów uzupełniających.
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami
podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki
sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodności z norma.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7.
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostka obmiarowa jest: 1m2 - wykonania konstrukcji murowej
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru
Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej STWIORB „Wymagania ogólne” Odbiór
robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych w
odniesieniu do procedury kontroli jakości.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału
ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacją projektową i
niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i
pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórka.
10. Przepisy związane
10.1 Normy Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca
nie będzie rościł Żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.
3. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
4. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.06.
STOLARKA
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac stolarki: okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Zakres obejmuje stolarkę okien, drzwi, która jest ujęta w zestawieniach
stolarki w projekcie architektonicznym dla budynku hali i budynku administracji. Zakres robót
obejmuje: - wykonanie i zamontowanie stolarki drzwiowej drewnianej - montaż drzwi stalowych ppoż.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST. STWIORB „Wymagania ogólne” poz. 1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2. Stolarka powinna być znakowana przez producentów: –
znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania – znakiem bezpieczeństwa. – tabliczka znamionowa w
przypadku drzwi przeciwpożarowych W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w
obiekcie należy wykonać jego dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty
technicznej i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o
zgodności wyrobu z ta dokumentacja.
2.2. Drzwi
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2.2.1. Drzwi Wymiary poszczególnych rodzajów drzwi
– wg przedmiaru i zestawienia stolarki
2.2.2. Okucia drzwi Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo
- osłonowe dobrane pod względem Użytkowym i estetycznym. Próbki elementów dostarczone
Inspektorowi do akceptacji pod względem estetycznym przez projektanta obiektu. Okucia zamykające.
Zamki wpuszczane, osadzone wewnątrz skrzydła drzwiowego. Zastosować odpowiedni typ zamka do
rodzaju pomieszczenia:
- zapadkowo
- zasuwkowy bębenkowy do pomieszczeń wspólnie Użytkowanych
- zapadkowo
- zasuwkowy bębenkowy i drugi zamek wpuszczany w odległości 40cm ponad klamką. Dla
pomieszczeń o podwyższonym zabezpieczeniu przeciw włamaniu.
- rolkowo
- zasuwkowe Stalowy trzpień i korpus zamka ze stali zabezpieczającej zamek przed rozwierceniem i
możliwość zastosowania systemu „masterkey", wykończenie proste ze stali nierdzewnej,
- wkładka bębenkowa sztyftowa 6+3+1 Przed montażem zamków Inspektor w uzgodnieniu z
Użytkownikiem pomieszczeń określi sposób wykonania okuć. Drzwi zewnętrzne aluminiowe
zaopatrzone w samozamykacze o zmiennej sile zamykania w obudowie o wyglądzie i z materiałów jak
pozostałe okucia drzwi. Samozamykacze mocowane w górnej części skrzydła drzwi. Zawiasy Rodzaj i
klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć, Zawiasy odpowiadające
częstotliwości Użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem obciążenia próbnego
i masy skrzydła wykonane zgodnie z norma PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do
pomieszczeń biurowych i w budynkach Użyteczności publicznej. Zawiasy zamocowane przez
producenta w komplecie drzwi z ościeżnica. W każdym skrzydle drzwi min. dwa zawiasy: jeden z nich
jest nośny z tulejkami łożyskowymi wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposażony w
sprężynę do samo zamykania drzwi. W drzwiach z samozamykaczem niezależnym zastosowane
zawiasy z tulejkami łożyskowymi bez sprężyny samozamykającej. Okucia uchwytowo – osłonowe
Klamki, uchwyty gałkowe, gałki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do rodzaju
zamków, Klamki zwykłe ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubości minimum 20mm, Uchwyty
gałkowe ze stali nierdzewnej o średnicy 50mm szyldy w wersji jednolitej dla pomieszczeń chronionych
i szyldy w wersji dzielonej dla pozostałych pomieszczeń, minimalna szerokość szyldu 40mm, Szyldy
mocowane (przykręcane) do skrzydła drzwi od wewnątrz pomieszczenia. Elementy odbojowe
mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do posadzki i obudowanego
pierścieniem z gumy o szerokości 15mm
2.4. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe
zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i styków stolarki w ościeży Użyć odpowiednio do jej
rodzaju: listwy aluminiowe, listwy drewniane, listwy stalowe.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.1.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót Prace należy wykonać ręcznie przy Użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego oraz sprzętu mechanicznego do montażu wskazanego przez producenta stosowanego
materiału. Zastosowane będą Żurawie samochodowe wyposażone w odpowiednie zawiesia, oraz
rusztowania na zewnątrz i wewnątrz budynku.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
4.2. Transport materiałów. Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Drzwi, okna w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu
stolarki. Opakowane w kompletach i zabezpieczone przed rozłączeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić konstrukcje pod względem
dokładności wykonania i zgodności z projektem. Wykonać montaż wypełnień szybami oraz innymi
elementami wynikającymi z projektu. Wykonanie wypełnień elementami nieprzezroczystymi przez
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które następuje przebicie instalacji wentylacyjnej i innej wykonać w ścisłej koordynacji z tym zakresem
robót instalacyjnych w budynku.
5.2. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych Ościeżnice drzwi zamontować podczas wykonania
ścian działowych zgodnie ze specyfikacja B 01.10 Ściany działowe. Po zamontowaniu drzwi maja
odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnica zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o
ościeżnice i posadzkę. Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do
ościeżnicy. Uszczelnić styk ościeżnicy z ościeże, oblistwowac ościeżnice na wierzchu ściany. Montaż
prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki. Kratki wentylacyjne montować w warsztacie u
producenta przed dostawa na budowę. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed montażem.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.6.
6.2. Zakres kontroli jakości Robót Kontrola jakości wykonania prac obejmuje:
– sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.)
– sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
– ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów
– brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych trwałych zabrudzeń
ram, szyb i okuć
– odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m
ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na cała ościeżnice,
– otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,
– otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się
otwierać lub zamykać,
– zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i
płaszczyznami. – sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac,
– sprawdzenie wyglądu elementów aluminiowych, które nie mogą mieć zarysowa i zabrudzeń,
– niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi,
– sprawdzenie nośności i sztywności uwzględniająca obciążenia statyczne od cięŜaru własnego,
wiatru, nacisku poziomego, obciążenia termicznego, od obciążenia dynamicznego udarowego i drgań
– sprawdzenie szczelności na przenikanie wody opadowej
– sprawdzenie szczelności na infiltracje powietrza,
– sprawdzenie wykonania odpowiedniej izolacyjności cieplnej,
– sprawdzenie zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
– sprawdzenie ocechowania elementów odpowiednimi tabliczkami znamionowymi
6.3. Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7.
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostka obmiarowa dla wszystkich robót montażowych stolarki, jest 1m2
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru
Częściowego wg zasad ujętych w Specyfikacji technicznej STWIORB „Wymagania ogólne”
8.2. Rodzaje odbiorów Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
– odbiorowi przed wbudowaniem
- na zgodność z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualna w zakresie rozwiązania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, robót zanikających i ulegających
zakryciu
- zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów
– odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu
- wbudowaniu stolarki
– odbiorowi końcowemu
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, uszczelkami
– przygotowanie elementów stolarki i elementów jej wypełnienia
– przygotowanie stanowiska pracy – montaż i demontaż rusztowania
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– montaż konstrukcji, wypełnień i wykonanie uszczelnień
– dopasowanie i wyregulowanie – usuniecie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń
– uporządkowanie stanowiska pracy
10. Przepisy związane
10.1 Normy, Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca
nie będzie rościł Żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 2. PN-EN
947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.
3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.07.
TYNKI I OKŁADZINY
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac tynków, gładzi i okładzin sufitów oraz ścian wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty obejmują prace wg poniższego wykazu Okładziny wewnętrzne
ścian:
– gładzie szpachlowe na ścianach tynkowanych i stropach
– okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
– tynki cementowo-wapienne wewnętrzne i zewnętrzne
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST. STWIORB „Wymagania ogólne” poz. 1.5.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
2.2. Materiały dla wykonania tynków cementowo-wapiennych i gładzi
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2.2.1. Woda zarobowa do zapraw Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można
wódę odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Wzda zarobowa do betonu”. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągowa wódę pitna. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek powinien spełniać wymagania normy przedmiotowej PN-79/B-06711, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych
– mięć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm; piasek średnioziarnisty 0,501,00mm; piasek gruboziarnisty 1,00-2,00mm
2.2.3. Spoiwa Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PNB- 19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).
Wapno budowlane pochodzące z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B30020-1999. Do zaprawy można również stosować domieszki uplastyczniające.
2.2.4. Suche masy szpachlowe Suche gładzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatków
uplastyczniających, konfekcjonowane.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.1.
3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Prace należy wykonać ręcznie przy Użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Do wykonania tynków oraz
montażu sufitów podwieszonych na wysokościach zastosować rusztowania i drabiny.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
4.2. Transport materiałów. Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Opakowania ze spoiwami do tynków cementowo-wapiennych oraz zaprawy klejowe i
fugi do płytek ceramicznych należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych,
wentylowanych z podłoga sucha i wyniesiona ponad poziom terenu. Płytki ceramiczne należy
przewozić i przechowywać ustawiając opakowania ściśle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne
przestrzenie należy zabezpieczyć uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5.
5.2. Prace przygotowawcze Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu
przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i
zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża
bardzo przesuszone należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych
a) 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.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów t.j. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) 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”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu l tygodnia, zwilżane woda.
5.3.1 Przygotowanie podłoża W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać
zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
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5.3.2. Wykonywanie tynków trójwarstwowych Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany 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. Należy stosować
zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1: 1 :2.
5.4. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, słupach i stropach Gładzie gipsowe nanosić na
wysuszonych tynkach. Wszelkie spękania i większe nierówności zazbroić taśmami z włókna
szklanego. Przed naniesieniem warstwy gładzi należy tynki przeszlifować papierem ściernym w celu
usunięcia wystających ziaren piasku. Na tak przygotowana powierzchnie nanieść warstwę gładzi a po
jej wyschnięciu przeszlifować do uzyskania jednorodnej powierzchni.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.6.
6.2. Kontrola jakości tynków
6.2.1. Odbiór podłoża Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
woda.
6.2.2. Odbiór tynków Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczna. 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 miedzy
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). Niedopuszczalne są następujące wady: − wykwity w
postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
płyt g-k. itp. − trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
6.4. Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7.
7.2. Jednostki obmiarowe. Jednostka obmiarowa dla wykonania wszystkich tynków i okładzin jest 1m2
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru
Częściowego wg zasad ujętych w Specyfikacji technicznej STWIORB „Wymagania ogólne”
8.2. Rodzaje odbiorów Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: – odbiorowi robót
zanikających i ulegających zakryciu – odbiorowi wstępnemu – odbiorowi końcowemu
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Tynki i okładziny Cena jednostkowa obejmuje: – przygotowanie zaprawy – dostarczenie
materiałowi i sprzętu – ustawienie i rozbiórka rusztowań – umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich –
siatkowanie bruzd – osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów – reperacje
tynków po dziurach i hakach – oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane
10.1 Normy Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca
nie będzie rościł Żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
1. BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Płyty kartonowo-gipsowe.
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2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 3. PN63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
4. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
5. PN-70/B-10100 Wymagania dla tynków gipsowych
6. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.08.
PODŁOGI I POSADZKI
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac podłóg i posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty obejmują prace wg poniższego wykazu: - posadzki cementowe posadzki z wykładzin homogenicznych
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST. STWIORB „Wymagania ogólne” poz. 1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
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2.2. Materiały dla wykonania podłoży pod posadzki Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót
objętych niniejsza Specyfikacja Techniczna są:
- beton B 30 według wymagań specyfikacji B 01.02 Roboty betonowe
- zaprawa cementowa o wytrzymałości min. 15 MPa
2.3. Materiały posadzkowe
2.3.1. Posadzki z wykładzin homogenicznych Rodzaj i wzór wykładzin dobrać w uzgodnieniu z
Inspektorem na miejscu budowy.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.1.
3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Prace należy wykonać ręcznie przy Użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Mieszarki do zapraw, wciągarki
mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne,
zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podłóg
mineralnych i drewnianych, piły tarczowe, cykliniarki.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
4.2. Transport materiałów. Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5.
5.2. Prace przygotowawcze Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich
prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac
instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z
ich rodzajem. Przed wykonaniem pokryć należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w
podłożu. Nie należy wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości
materiału podkładowego i gruntującego.
5.3. Przygotowanie podłoży Powierzchnie należy wyrównać, a następnie oczyścić przed ułożeniem
styropianu. Na styropianie wykonać warstwę wyrównawcza i dociskowa z zaprawy cementowej lub
betonu, z dylatacjami co 3m w każdym kierunku. Ułożyć siatkę przeciwskurczowa. Grubości warstw 35 cm należy tak wykonywać, aby zapewnić wyrównany poziom posadzek z różnych materiałów. W
świeżym podkładzie wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packa na głębokość ½
grubości. Podłoża oddylatować od ścian szczelina szerokości 1cm wypełniona styropianem.
5.4. Pielęgnacja podłoży Pielęgnacja podłoży rozpocznie się 12 godzin po wylaniu i trwać będzie co
najmniej 7 dni począwszy od dnia wykonania przez utrzymywanie powierzchni w stałej wilgotności.
Dopuszcza się przykrycie wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci. Podłoża przed
rozpoczęciem prac pokrywczych powinny schnąc przez swobodny dostęp powietrza przez okres nie
krótszy niż:
- płyty betonowe 6 tygodni
- zaprawy cementowe 3 tygodnie
5.5. Wykonanie posadzek Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem
technologii producentów materiałów posadzkowych oraz uzgodnionych dla każdego rodzaju
materiałów kryteriów technicznych wykonania robót.
5.5.1. Posadzki z wykładzin homogenicznych Wysokość wywinięcia cokolika wynosić będzie 10 cm.
Przed instalacją wykładziny PCW należy upewnić się czy temperatura powietrza w pomieszczeniu
wynosi min. 15°C i czy podłoże nie jest zawilgocone. Ważne jest też zachowanie w określonym
pomieszczeniu identycznych arkuszów z tej samej partii wykładziny w celu uniknięcia różnic w
odcieniach koloru. Po rozmierzeniu, przycięciu i rozłożeniu w pomieszczeniu wykładziny przystępuje
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się do rozprowadzenia kleju. W tym celu odwija się do połowy wszystkie arkusze wykładziny, które
wcześniej zostały rozłożone w pomieszczeniu i przystępuje się do oczyszczenia a później do
smarowania klejem – w pierwszej kolejności ścian na 10 cm a w kolejnej odkrytej powierzchni
posadzki. Po odczekaniu od kilku do klikunastu minut, upewniwszy się Że klej nabrał odpowiednich
właściwości, przystępuje się do zakrycia wykładziną odkrytej wcześniej powierzchni i starannego
dociśnięcia jej specjalnym walcem stosowanym przy montażu wykładziny. Identycznie postępuje się z
drugą połową arkuszy wykładzin. Wykładzinę na cokole obrabia się na gorąco. Po dogrzaniu i
obrobieniu narożników wewnętrznych jak i zewnętrznych należy uszczelnić wykładziny we wszystkich
punktach łączących. Proces ten nazywa się zgrzewaniem lub spawaniem wykładziny. Szerokość rolki
wykładziny PCW zazwyczaj wynosi 2m. Aby posadzka była szczelna i nie przepuszczała różnego
rodzaju cieczy, mikroszczeliny powiększa się frezując je, a następnie wtapia się na gorąco sznur
spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubytki na wykładzinie tak, aby powierzchnia tworzyła jednolitą
całość. Nadmiar sznura ścina się i wygładza w miejscach trudno dostępnych. Na koniec wykończenie
cokołu należy ściąć na równo i akrylować w celu uszczelnienia przed wilgocią.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.6.
6.2. Kontrola jakości robót Kontrola jakości prac obejmuje:
− ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów
− kontrole jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
− odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na
długości całego pomieszczenia
− kontrole ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów dla innych
wybranych rodzajów wykończenia: paneli i wykładzin.
− ocenę przygotowania podłoży:
− ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentów i normami
− sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym
− dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m
6.3. Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7.
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostka obmiarowa dla wykonania wszystkich rodzajów posadzek jest
1m2
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru
Częściowego wg zasad ujętych w Specyfikacji technicznej STWIORB „Wymagania ogólne”
8.2. Rodzaje odbiorów Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
– odbiorowi wstępnemu
– odbiorowi końcowemu
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Posadzki z wykładzin homogenicznych Cena jednostkowa obejmuje: – dostarczenie materiałów
i sprzętu – przygotowanie stanowiska pracy – ułożenie wykładziny – wykonanie cokołów – usuniecie
zabrudzeń posadzki – uporządkowanie stanowiska pracy
10. Przepisy związane
10.1 Normy Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca
nie będzie rościł Żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
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1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
3. PN-EN 13810-1:2004 Płyty drewnopochodne – posadzki pływające – cześć 1: wymagania użytkowe
i techniczne
4. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.09.
MALOWANIE
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Zakres obejmuje malowanie w budynku.
− ścian i sufitów
– farbami emulsyjnymi
− elementów farbami olejnymi
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST. STWIORB „Wymagania ogólne” poz.
1.5. Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na
opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi. O ile Inspektor nie zadecyduje
inaczej, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta. Wszelkie
farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej chwili w
Użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta.
Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji
prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. Inspektor zostanie niezwłocznie poinformowany o
wszelkich odkrytych uszkodzeniach stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania.
Powierzchnie z stali ocynkowanej należy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal nierdzewna
nie będzie malowana.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
2.2. Rodzaje materiałów Wszystkie rodzaje farb powinny mięć cechę farb gotowych tzn.
przygotowanych fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie
od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zastosowane rozcieńczalniki i rozpuszczalniki musza się cechować
zgodnością zastosowania w zależności od Użytych farb oraz odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.1. Materiały do malowania w obiektach budowlanych Do malowania powierzchni w obiektach
można stosować:
− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
− farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
− emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
− farby akrylowe
2.2.2. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie
− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża
− środki do likwidacji zacieków i wykwitów
− kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża. Środki odtłuszczające i gruntujące
musza spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i zagruntowania podłoża oraz zapewnić warunki
przyczepności dla jego szpachlowania lub malowania. Wszystkie ww. materiały musza mięć własności
techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych bądź PN.
2.2.3. Woda Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wódę odpowiadająca
wymaganiom normy PNEN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek,
badania i ocenia przydatności wody zarobkowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągowa wódę pitna.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3.1.
3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy Użyciu drobnego
sprzętu pomocniczego - wałki, pędzle oraz przy Użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do
malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania i
drabiny.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.4.1.
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4.2. Transport materiałów. Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do
robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i
transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.5. Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez
wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych powłok z
zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków i nie
domalowań oraz mięć równomierny kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia
natryskowe musza być przez Inspektora sprawdzone i zatwierdzone do użycia. Wykonawca foliami
zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem. Przed dokonaniem odbioru,
Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i ścian, okuć,
mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. Również
wszystkie szyby należy oczyścić z osadów farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne należy
zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca porozumie się z
Inżynierem w celu otrzymania właściwej informacji. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań,
plam itp. nie jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym
zakończeniu prac malarskich. Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i
ponownego wykończenia wszelkich powierzchni które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki.
Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie
zamkniętych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych
etykiet producenta, zawierających opis zawartości. Materiały należy przechowywać w zamkniętych
pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarowa. Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych
przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do mieszania należy
używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.
5.2. Przygotowanie podłoża Wykonawca może malować tylko takie powierzchnie, które zostały
prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejsza specyfikacja. Jeśli
przygotowana powierzchnia pozostała bez pokrycia przez czas wystarczająco długi (np. 6 godzin) dla
pojawienia się rdzy powierzchniowej, przed przystąpieniem do malowania Wykonawca ponownie
oczyści te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Istniejące otynkowane ściany
wewnętrzne należy oczyścić poprzez:
– usuniecie luźnych, słabo związanych fragmentów tynków
– rysy i pęknięcia należy mechanicznie pogłębić do szerokości 0,5cm i dokładnie oczyścić
powierzchnie (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odsłonięcia zbrojenia usunąć warstwę
betonu na głębokość 10mm od prętów, i oczyścić zbrojenie szczotka druciana; wstępne wypełnić
większe ubytków poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda "mokre na mokre"; reperacje
należy ograniczyć do uszkodzonego miejsca, nie wyrównywać całej powierzchni wokoło, a następnie
zabezpieczyć zaprawę na okres około 3 godzin w celu wstępnego związania materiału
– podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farba rozcieńczona około 10-20%. Ściany
zabrudzone należy zmyć alkalicznymi bio-degradowalnymi środkami myjącymi i powierzchniowo
czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone
powierzchnie poprzez natrysk lub "ręcznie"
- np. gąbką, po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieżącą wodą. Istniejące elementy stalowe należy
oczyścić poprzez :
- umycie z dodatkiem detergentów (odtłuszczenie powierzchni) - środki czyszczące do usuwania rdzy
- szlifowanie dla zapewnienia przyczepności
- zabezpieczenie podkładem wytrawiającym, aby uzyskać maksymalna odporność na korozje. Świeże
tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej.
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5.3. Wykonanie robót Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodna
grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków,
niedomalowań itp. Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta farby. Nie
wolno nakładać Żadnych powłok malarskich jeśli powierzchnia jest wilgotna albo jeśli temperatura
powietrza lub powierzchni może spaść poniżej 5°C podczas wymaganego czasu schnięcia lub
pielęgnacji farby (zwykle 90min.). W każdym przypadku należy stosować zalecenia producenta farby,
zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od powyższych temperatur schnięcia musza
być konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora. Nie wolno
nakładać Żadnych powłok malarskich jeśli wilgotność względną powietrza przekracza 85%.
Temperatura blachy stalowej powinna zawsze przekraczać punkt rosy o przynajmniej 3°C. Należy
przyjąć taka kolejność nakładania powłok, aby możliwość uszkodzenia gotowych powłok była
najmniejsza.. Grubość suchej powłoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powłok Malarskich
powinna być zgodna z podana w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano w
specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby. Krawędzie drzwi, ostre narożniki itp. wymagają
specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewnić odpowiednia grubość suchej powłoki. Farby należy
nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego
powlokę należy uzupełnić pędzlem, aby zapewnić odpowiednia ochronę przy szczelinach, śrubach,
nitach, spawach, krawędziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubość suchej powłoki nie
może być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem należy wykonać przed malowaniem
natryskowym. Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryć. Wymagane są
przemienne powłoki aby można było odróżnić podstawowe warstwy farby, co zapewnia możliwość
wizualnej kontroli czy w każdej warstwie nastąpiło całkowite pokrycie. Nie wolno nakładać kolejnej
warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest w stanie
umożliwiającym związanie kolejnej warstwy. W sytuacjach zalecanych przez producenta należy
stosować przedłużone czasy schnięcia lub wiązania. Wszystkie podłoża należy zagruntować przed
położeniem warstw nawierzchniowych. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia
zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, należy oczyścić i ponownie
zagruntować zgodnie ze specyfikacja i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku przemalowań,
wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednia farba. Ukończona
powłoka nie może mięć uszkodzeń. Fabrycznie zagruntowane powierzchnie należy naprawić (w
przypadku uszkodzeń, spawania itp.) i zamalować możliwie najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie
niedostępne po montażu należy w pełni pomalować przed zamontowaniem. Wykonawca dokona
przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona
podmalowań i wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzglądu na to kto dokonał uszkodzeń
lub zabrudzeń. Wykonawca usunie wszystkie powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz
materiały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna należy pozostawić aż do wyschnięcia otwarte.
5.3.1. Tynki gładzone ścian i sufitów wewnętrznych Farba dyspersyjna, akrylowa, wodorozcieńczalna,
nie zawierająca rozpuszczalników, o gęstości 1,40g/cm3, zawartość składników stałych: 55% – 1
warstwa: środek gruntujący, na bazie akrylu – 2 warstwa: pośrednia rozcieńczona woda w ilości ok.
5% – 3 warstwa: końcowa rozcieńczona woda w ilości do max 5%
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.6.
6.2. Kontrola jakości robót Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów
- ocenę przygotowania podłoża
- ocenę zagruntowania podłoża
- ilość wykonanych warstw, powłok
- grubości warstw powłok malarskich
- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni
- zgodność z projektem kolorystyki
- zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora
- brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich
6.3. Ocena wyników badań Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
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7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7.
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostka obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru
Częściowego wg zasad ujętych w Specyfikacji technicznej STWIORB „Wymagania ogólne”
8.2. Rodzaje odbiorów Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
− odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobata techniczna
− projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,
− roboty zanikające i ulegające zakryciu
- odbiór podłoży i gruntowania
− odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich,
− odbiorowi końcowemu
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB Wymagania ogólne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:
− przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,
− dostarczenie i przygotowanie farb,
− zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych
− malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków, posadzek i okładzin wewnętrznych i
− zewnętrznych z drewna, drobnych elementów drewnianych, balustrad, okładzin wewnętrznych i
− zewnętrznych z blachy perforowanej,
− ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich − odczyszczenie zabrudzeń, usuniecie
zabezpieczeń powierzchni sąsiednich,
− usuniecie zabrudzeń powierzchni sąsiednich
− uporządkowanie stanowiska pracy
10. Przepisy związane
10.1 Normy Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca
nie będzie rościł Żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
1. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne
wymagania techniczne.
2. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.10.
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. Cześć ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac elektrycznych.
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1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót
elektrycznych obejmują:
- budowę sieci elektrycznej oświetleniowej i gniazdowej wewnętrznej
- tablice rozdzielcze
- zasilanie windy - instalacja ochrony od porażeń elektrycznych Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami projektanta.
2. Materiały instalacyjne.
2.1 Materiały podstawowe. Przewody YDY 3x1,5mm2; YDY 3x2,5mm2; Osprzęt elektryczny
2.2 Odbiór materiałów na budowie. Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze
świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić
oględziny stanu materiałów (pęknięcia, zgniecenia). Składowanie materiałów. Aparaturę, osprzęt i
przewody należy składować w zamykanych magazynach. Na ten cel wykorzystać istniejące
pomieszczenia w części podziemnej, udostępnione przez użytkownika obiektu.
3. Sprzęt do wykonania instalacji. · Wiertarki, · Rusztowanie przesuwne.
4. Transport. Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac
budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Warunki wykonania robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z
wykonaniem instalacji elektrycznej.
5.1 Roboty przygotowawcze instalacji elektrycznych. · Wytyczenie tras przebudów na ścianach i
stropach, · Ustawienie urządzeń technologicznych (oddzielne opracowanie).
5.2. Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników, tablic rozdzielczych i sterowniczych, Aparaty,
odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterownicze należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: · Jeżeli urządzenie jest
montowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej
konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych, · Konstrukcję wymienioną w punkcie jak
wyżej, należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew,
kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów
konstrukcyjnych. · Urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do
stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na
prefabrykowanych listwach montażowych), natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach
kotwiących, rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich
otworach urządzenia służących do ich mocowania.
5.3. Wprowadzenie przewodów (kabli). Przed przystąpieniem do prac elektro montażowych sprawdzić
prawidłowość mocowania i ustawienia aparatów i odbiorników. Wprowadzenie przewodów do
urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji
montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: · żyła przewodu powinna być pozbawiona
izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem, · Koniec żyły
wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub
skrętek.
6. Kontrola jakości i odbiór. Podczas wykonywania czynności kontrolnych i odbiorowych należy w
szczególności zwracać uwagę na następujące elementy: · Sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
· Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej, · Sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji, ·
Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, · Sprawdzenie usunięcia wszystkich
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usterek, · Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, Odbiór robót powinien
odbywać się przy udziale co najmniej: · kierownika robót elektrycznych, · inspektora nadzoru branży
elektrycznej, · przedstawiciela inwestora. Dokonanie odbioru powinno być odnotowane w dzienniku
budowy.
7. Obmiar robót. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu
rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w
trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarowi dla
przewodów elektrycznych jest 1 m. Jednostką obmiarowi dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1
komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno kosztorysową w celu
określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.
8. Odbiór robót. Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem inspektora
nadzoru po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji
oraz środków ochrony od porażeń. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją
projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w
trakcie budowy zaakceptowane przez inspektora nadzoru należy umieścić w dokumentacji
powykonawczej.
9. Podstawa płatności. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m przewodów. Podstawę
płatności za montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl.
Ceny obejmują: dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. W umowie określona zostanie
cena umowna, której nie można zmienić bez zmiany umowy. Ewentualne roboty dodatkowe lub
nieprzewidziane musza być zaakceptowane w formie umowy dodatkowej, określającej zasady
wykonania, odbioru i płatności.
10. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej. Katalogi.
Katalogi kabli i przewodów Katalogi osprzętu instalacyjnego, Katalogi opraw oświetleniowych, Katalogi
wyrobów branży instalacji przemysłowych, Normy.
1) PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub
cyframi.
2) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
3)PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk.
4) PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i Montaż wyposażenia
elektrycznego.
5) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
6) PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo.
7) PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.
8) PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
9) PN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
10) PN –EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Cześć ogólna
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1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacja STWIORB - „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót
instalacyjnych obejmują:
- instalacja centralnego ogrzewania wewnętrzna
– częściowa przebudowa
2. Materiały
Materiały Użyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być dołączone
zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia szczelności. Materiały
stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania według zasad niniejszej ST są
zgodne z przedmiarem
– ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią niniejszego opracowania.
2.1. Składowanie materiałów. Materiały Użyte do montażu instalacji powinny być składowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed działaniem
promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według poszczególnych
grup, wielkości i gatunku w sposób, zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
3. Sprzęt Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę
materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt Używany przez Wykonawcę w robotach
montażowych powinien uzyskać akceptację Inżyniera, którym w omawianych robotach instalacyjnych
jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponować sprzętem
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym,
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas
transportu. Materiały powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie.
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. Wykonanie robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja
centralnego ogrzewania.
5.1.0. Roboty montażowe.
5.1.1. Wymagania ogólne. Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami
wytwórcy rur i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
5.1.2. Montaż przewodów. Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Wszystkie połączenia
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powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz
próbnym. Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów.
5.1.3. Próba szczelności i ciśnieniowa. Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. W czasie badania
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem,
a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W
razie stwierdzenia przecieków na złączach należy natychmiast dokonać naprawy. Po usunięciu
przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie. Po zakończeniu budowy
przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego
czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Pobrana próbka wody
powinna spełniać wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
6. Kontrola jakości i odbiór robót
6.1 Odbiór międzyoperacyjny. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
• Sposób prowadzenia przewodów,
• Elementy kompensacji,
• Lokalizacja urządzeń (grzejników).
6.2. Odbiór częściowy. Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego
ogrzewania, które zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić,
wykopów oraz inne, których sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i
dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, Że zastosowane materiały spełniają
wymagane normami warunki techniczne. 6.3. Odbiór końcowy. Przy odbiorze końcowym instalacji
centralnego ogrzewania, należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności
oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją
techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunków technicznych.
W szczególności należy skontrolować:
• Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji,
• Wielkość spadków przewodów,
• Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,
• Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
• Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
• Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
• Prawidłowość zainstalowania urządzeń (grzejników),
• Jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
• Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
7. Obmiar robót Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie
rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w
trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla osprzętu i
urządzeń jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach
kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia
ewentualnych rozbieżności w ilości robót.
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8. Podstawa płatności Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą
płatności za montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl.
Ceny obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. Ustalona na wyżej określonych
zasadach cena w umowie jest ceną, która nie może ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub
nieprzewidziane powinny zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej.
9. Zestawienie norm, katalogów, przepisów
• PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
• PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania.
• PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.
• PN920/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na Ciśnienie wewnętrzne.
• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
• PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacje i określenia agresywności Korozyjnej
środowisk. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ50. Wymiary.
• BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.
• BN-85/8862-09 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania I badania. 11) BN85/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe.
• BN-76/8860-01 Arkusze 00-04 Elementy mocujące rurociągi.
• PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
• PN-90/B-01421 Ciepłownictwo, terminologia.
• PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
• PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w Budynkach.
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
• PN-B-02431-1 kwiecień 1999 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej
mniejszej niż 1.
• PN-B-02414 styczeń 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania.
• PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania ciepła pomieszczeń O kubaturze do
600 m3 .
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania Zbiorowego i Użyteczności
publicznej. Wymagania.
• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
• PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.
• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości Wody.
• PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
• PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
• PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
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PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.
PN-87/M-35350 Kotły grzewcze wodne temperaturowe gazowe. Wymagania i Badania.
PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i Badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.
• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
• BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary.

•
•
•
•
•
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.12. DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY WEWNĘTRZNEJ
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem platformy wewnętrznej i elementów
towarzyszących, będących w zestawie systemu.
1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacją STWIORB „Wymagania Ogólne”
1.3. Zakres robót objętych ST Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących
robót :
- dostawa urządzenia wraz z opakowaniem w zakresie zgodnym z charakterystyką i specyfikacją
techniczną oferty ,
- transport samochodowy loco
– plac budowy ,
- pełny montaż ( front robót niezbędny do rozpoczęcia montażu przygotowany w uzgodnieniu z
dostawcą systemu windy,
- nadzór nad montażem ,
- rozruch ,
- dokumentacja techniczna ( odbiorowa ) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie
z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego ,
- odbiór urządzeń przez Jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatów Zgodności,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne” poz. 1.4.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.2.
2.2. Szczegółowe dane materiałów
- Udźwig: 630 kg lub 4 osoby
- Prędkość: do 9m/min (o,15 m/s)
- Napęd: elektryczny,
- Wysokość podnoszenia: 3 przystanki
- Wymiary podłogi platformy: 1400 x 1100 mm
- Wymiary zewnętrzne: 1950 x 1700 mm
- Wymiar drzwi: 2000 x 900 mm
- Ściany szybu: żelbetowe
- Zasilanie: 380 V, 3 fazy, 50/60 Hz, zabezpieczenia 16 A zwłoczne
- Moc silnika: 2,2 kW
Maszynownia : prefabrykowana umieszczona we wnęce
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w
STWIORB „Wymagania ogólne” poz.3 Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej występuje sprzęt zgodny z wytycznymi dostarczyciela systemu platform.
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim dla osób
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niepełnosprawnych - platforma wewnętrzna 80 Do wykonania robót związanych z rozbiórką konstrukcji
może być wykorzystany następujący sprzęt:
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora.
- Rusztowania
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w
STWIORB „Wymagania Ogólne” poz. 4.1
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Do przewozu materiałów należy używać pojazdów
samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych
i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Ogólne zasady wykonywania Robót podano w „Wymagania
ogólne” poz. 5
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. Montaż i dostarczenie platformy zgodnie z wytycznymi
dostarczyciela systemu platform z koniecznym uzgodnieniem i akceptacją przez Zamawiającego
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWIORB
„Wymagania ogólne” poz.6
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją
- sprawdzenie jakości materiałów
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów
7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.7
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi robót są:
- kpl
- komplet dostarczonej zamontowanej platformy wewnętrznej
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWIORB „Wymagania
ogólne” poz.8
8.2. Szczegółowe zasady odbioru. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór
powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników kontroli,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w STWIORB „Wymagania ogólne” poz.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych
w pkt. 7 należy przejmować jako 1 kpl po zamontowaniu i odbiorze platformy wewnętrznej
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