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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zamówienia   
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem zamówienia wykonanie izolacji ścian piwnic budynku wraz z zagospodarowaniem działek remontu części 
pomieszczeń piwnicznych .      

Zakres robót: 
- roboty rozbiórkowe (demontaŜ skrzynek na elewacji budynku) 
- roboty ziemne ( wykopy pod podwaliny i fundamenty) 
- roboty elektryczne i niskoprądowe ( montaŜ kamer i przeniesienie szlabanów) 
- roboty ślusarskie ( montaŜ ogrodzenia, stojaków na rowery i słupów) 
- roboty malarskie ( malowanie elewacji i krat) 
- roboty betoniarskie ( montaŜ podwalin i fundamentów pod słupki ogrodzenia i słupy pod kamery) 

 
1.3    Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem Wykonawcy : 
• Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
• Dostawa i montaŜ podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość 

powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  
warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

• W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we własnym zakresie zapewni 
zabezpieczenie elementów budowlanych przed zamakaniem i obniŜeniem ich wartości. 

• Wykonawca będzie na bieŜąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 
• Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  
  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 
• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i 

odpowiada za ich działanie jak za własne.  
• Przed złoŜeniem zamówienia u producenta okien naleŜy pomierzyć wszystkie otwory gdzie będą wymieniane 

okna, gdyŜ nie są one równe, z odchyłkami do 3cm. Nie dopuszcza się moŜliwości powiększania ani 
pomieszania otworów okiennych. 

• Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz UŜytkownika . 
 
1.4 Organizacja robót budowlanych, przekazanie plac u budowy: 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety 
specyfikacji technicznych. 
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy 
roboczej, roboczych reperów jak równieŜ ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji zadania aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć 
plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.   
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie 
obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie 
nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 



 
 
 
1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe uŜytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i 
teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru 
robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposaŜenia stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny 
koszt. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 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 uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 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 
zainteresowane władze 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.  
 
1.6 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 prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

b). środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
� moŜliwością powstania poŜarów 
� hałasem. 
 
1.7 Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo Ŝarowa na budowie 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, 
przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyŜej są 
uwzględnione w Cenie Umowy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy.  



 
 
 
1.8 Warunki dotycz ące organizacji ruchu: 
W przypadku konieczności przygotowania projektu organizacji ruchu Wykonawca wykona go i uzgodni własnym 
staraniem. 
 
1.9 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu  budowy: 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i 
uzyska jego akceptację. 
Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości naleŜy utrzymać takŜe 
teren dróg i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie wywozu i przywozu ziemi. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. 

b. fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaŜy w odpowiednie obiekty i drogi montaŜowe. 

e. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 

1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni: 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny  stanu technicznego  
nawierzchni, krawęŜników , chodników i innych elementów wzdłuŜ dojazdu na budowę.  
Wykonawca zapewni takie uŜytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. 
Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach Wykonawca 
dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy.  
 

1.11 Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, katego rie robót: 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.12 Określenia podstawowe 

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 



bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściawych , zanikajacych  i odbiorze 
obiektu. 

h). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

i). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

j). Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym 

k). Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

l). Dokumentacja projektowa –słuŜy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 
jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego lub 
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji  dotyczącej bezpieczństwa  i ochrony zdrowia. 

m). Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi 
w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

n). Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmian 
parametrów przyjetych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartosci robót dodatkowych, nie objetych przedmiarem 

 
o). Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie 

prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

 
p). Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 
q). Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

s). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

t). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. 
U. nr 120, poz. 1126). 

 
u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagroŜeniom związanym z 

wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń. 

v). Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. 

w). Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sparwie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

 

 



 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH:  

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy budynku wielorodzinnego 
komunalnego w Koziegłowach.  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  

1 ST 17.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2 ST 18.0 ROBOTY ZIEMNE 

3 ST 19.0 TYNKI 

4 ST 20.0 ŚLUSARKA 

5 ST 21.0 ROBOTY MALARSKIE 

6 ST 22.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRADOWE 

7      ST 23.0 ROBOTY BETONIARSKIE 

 
2.1 Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści wyrobów i materiałów budowlanych:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uŜyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 
Na Ŝądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi  
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, 
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 
Na Ŝądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do  
przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw,  składowaniem i 

kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie : 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane 
lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu materiałów 
i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

 
2.4 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do robót innych, niŜ 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. KaŜdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inwestora.  
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 



pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu 
Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany  i wykonawczy), specyfikacje 
techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a takŜe z innymi przepisami obowiązującymi.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w 
tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się 
do ich treści i postanowień.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 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 rozwaŜana kwestię. Polecenia Inwestora będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do 



czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego  
polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  
zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz  
teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 
 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUD OWLANYCH  
 6.1. Zasady  kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
ST i sztuką budowlaną. 

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. . 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
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. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2 Pobranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 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 będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane          i oznaczone, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.3 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 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.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ 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 
zaakceptowanych.  
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, 
dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone.  
 
6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
� uzgodnienie przez Inwestora 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, Projektanta i Inwestora 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      i końcowych odbiorów robót,  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
� 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 

przeprowadził,  
� wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o 

przebiegu robót,  
� propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

6.5.2 Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i 
wpisuje do księgi Obmiaru.  
 



 
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
 

6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech punktach następujące dokumenty:  
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
� protokoły przekazania terenu budowy,  
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
� protokoły odbioru robót,  
� protokoły z narad i ustaleń,  
� korespondencję na budowie.  
� operaty geodezyjne 

6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego.  
 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Obmiary sporządza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Ilość robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
7.4 Czas i cz ęstotliwo ść przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 
8.1  Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 
końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości             i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora 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 niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy          i 
powiadomieniem 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 dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
8.4 Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
8.5 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
� specyfikacje techniczne,  
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających    i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
� recepty i ustalenia technologiczne,  
� dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST     i PZJ,  
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań            i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST,  
� sprawozdanie techniczne,  
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
� zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.6 Odbiór po okresie r ękojmi  
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego obiektu (jeŜeli były 



zgłoszone wady), 
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
8.7 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ ĄCYCH  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa 
nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki 
obmiaru – jak w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych 
Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

a). SIWZ  

b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

c). dokumentacja wykonawcza ww zadania 

d). normy 

e). aprobaty techniczne 

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach  
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w 

sprawie dopuszczalnych wartości stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących 

nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. 
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP. 
9. Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych 
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
11. Dz.U. Nr 22/53  - BHP transport ręczny 
12. BN-83/8836-02  - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan. 
13. PN-81/B-10725  - Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
15. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  
16. PN-87/B-01060 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia.  
17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
18. PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych  i Ŝeliwnych.   
19. PN-B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
20. PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). 
21. PN5-B-02424 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty naziemne. 
23. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
24. PN-92/M-34503 Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze. 
25. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
26. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
27. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
28. PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 



29. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
30. PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia 

technologiczne i montaŜowe. 
31. PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. 
32. PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
33. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia         i projektowanie. 
34. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
35. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
36. Wymagania i badania przy odbiorze. 
37. DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gęstości (PE-HD). Odporność chemiczna rur i kształtek. 
38. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu. 
39. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze. 
40. PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.   
41. PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów. 
42. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne. 
43. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg. 
44. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych. 
45. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
46. BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu. 
47. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
48. BN-62/6636-02 Wykopy wąskoprzestrzenne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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1. WSTĘP 
6.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych. Roboty te obejmują: 
� Rozbiórka nawierzchni utwardzonych 
� Rozbiórka podbudowy 
� Rozbiórka fundamentów pod szlabany, słupki czytników kart 
� Roboty demontaŜowe skrzynek na elewacji budynku 
� Roboty demontaŜowe szlabanów, słupków czytników kart 

 
6.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV). 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały nie występują. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich środków 
transportu, jak: 
� koparko – ładowarka 
� Ŝuraw samochodowy 
� samochód samowyładowczy i skrzyniowy 
� młot pneumatyczny 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których 
zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacją na wysypisku. Kostka brukowa uzyskana w 
wyniku rozbiórki placu będzie uŜyta do ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR  WYROBÓW I ROBÓT B UDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 



 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostkami obmiaru są:  m3, m2, m, szt 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki elementów wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.  
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 
 
9.     ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
3. dokumentacja wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a). Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 

dn. 10.04.1972 r.) 
b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
 
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji .: 
� robót rozbiórkowych 
� robót montaŜowych ogrodzenia 
� robót montaŜowych słupów pod kamery 
� robót montaŜowych stojaków na rowery 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9 
 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

 45230000-8 
 

 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 

6.36.36.36.3 Określenia podstawowe:         

Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� grunt wydobyty z wykopu 
� grunt do zasypki z odkładu 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy uŜyciu następującego 
sprzętu mechanicznego: 
a). koparka, 
b). spycharka, 
c). ubijak do zagęszczania, 
d). zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją. 
W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłoŜu, naleŜy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 



Dodatkowo naleŜy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i 
w miarę moŜliwości określić ich rzeczywiste połoŜenie. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją 
a faktycznym połoŜeniem urządzeń, naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. 
Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyraŜeniu zgody przez Inspektora 
nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora 
nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeŜeli 
zaŜąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
 
5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 
klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 

energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej bądź niewypał, naleŜy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

b). naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg 
innego uzbrojenia. NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie uŜycia sprzętu mechanicznego, naleŜy prowadzić ciągłą 
obserwację odspajanego gruntu. 

c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa naleŜy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 
d). naleŜy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków 
e). naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do 

poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
f). naleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza 

klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu 
g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to naleŜy natychmiast przerwać pogłębianie 

wykopu, opanować upłynnianie gruntu                  i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 
h). obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 

rozbierać 
5.1.2 Podło Ŝe  

PodłoŜe naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyŜej 
0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę 
gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoŜa, 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułoŜeniem przewodu. 
5.1.3 Zasypka i zag ęszczenie gruntu 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-
024 80.  
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi naleŜy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do wymaganych 
parametrów w projekcie i umowie przy uŜyciu ubijaków płytowych w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie elementu 
konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niŜ jednej strony elementu 
konstrukcyjnego, naleŜy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie róŜniących się o więcej niŜ 25cm po zagęszczeniu 
po przeciwnych stronach chyba, Ŝe Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 



Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub 
remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i 
innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, wykonanie robót 

rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu przewidzianych 

wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
6.1 Dokładno ść wykonania robót: 
� Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe od 

5 cm 
� Pochylenie skarp wykopów nie powinno się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ 10% 
� Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm 
6.2 Kontrola jako ści robót 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoŜa 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce,  
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniŜsza tabela: 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu 
2 Pomiar rzędnych dna wykopu 

3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w 
naroŜach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 

5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoŜa gruntowego    i kaŜdej ułoŜonej 
warstwy, w miejscach id głębokości określonych w specyfikacji szczegółowej 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 
9. ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
6. SIWZ  
7. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
8. dokumentacja wykonawcza ww zadania 
9. normy 
10. aprobaty techniczne 
11. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Normy  

Numer normy polskiej                i 
odpowiadaj ącej jej normy 

europejskiej                              i 
międzynarodowej 

 

Tytuł normy 
 

PN-B-04452 
 

Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-10736 
 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 
 

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
 

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

 
Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 



c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi zmianami 
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne, 
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  
Roboty naleŜy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym:  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polski 
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11. WSTĘP 
6.4 Przedmiot i zakres specyfikacji 
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
 
Rodzaje tynków do wykonania: 

� Tynki zewnętrzne mineralne ( uzupełnienia) 
 

6.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
6.6 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4  Tynkowanie  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne  
  45324000-4 Tynkowanie 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

� Tynk mineralny cienkowarstwowy „baranek” 1,5 mm kategorii CS II 
� Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroŜy pionowych  

 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
5.1 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5 C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0 C.W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.  
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie 
godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 
tygodnia zwilŜane wodą. 
 
 
 



5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania naleŜy przygotować podłoŜe w zaleŜności od rodzaju podłoŜa:  

� W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych 
� Oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
� PodłoŜe betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
� Gładkie podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu        i kurzu 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
Tynki cementowe i cementowo- wapienne 
Układanie róŜnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

� Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uŜywa się pionu, sznura  i gwoździ, które wbija się co 1,5 m 
wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 
pasów prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe. 

� Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm 
na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna 
wynosić 10÷12 cm zanurzenia stoŜka. 

� Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 
9 cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

� Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania naleŜy zwilŜyć tynk, skrapiając go 
wodą za pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III - na 
gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułoŜonego tynku naleŜy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W 
pomieszczeniach wytynkowanych naleŜy zapewnić temperaturę powyŜej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 
dniach (w zaleŜności od warunków pogodowych) moŜna powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, 
tapetować, okładać róŜnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak naleŜy pamiętać, Ŝe 
powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Tynki renowacyjne w technologii Schomburg lub równo waŜnej 
Skucie starych tynkow 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niŜ 80cm 
okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą 
na głębokość 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to moŜliwe naleŜy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć 
szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy 
usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
Neutralizacja podłoŜa 
W zaleŜności od chłonności naleŜy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem ESCOFLUAT. 
Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Łączne zuŜycie 
preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5kg/m2 
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1:2 (jedna część ESCO-FLUAT i dwie 
części wody) a dla drugiego nasycania – 1:1. Łączne zuŜycie preparatu ESCO-FLUAT powinno 
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami naleŜy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 24 
godzinach naleŜy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie 
stosować naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji naleŜy chronić 
przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi naleŜy niezwłocznie zmywać wodą, gdyŜ zanieczyszczenia 
preparatem mogą spowodować uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementow szklanych, 
ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegolnej ostroŜności, stosowanie odzieŜy 
ochronnej i rękawic gumowych. NaleŜy unikać kontaktu ze skorą i oczami 
Usunięcie skaŜeń biologicznych (mchow, glonow, porostow, bakterii, grzybow pleśniowych) 
mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu RENOGAL 
w ilości od 0,1-0,5dm3/m2. Po 24 godzinach moŜna przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 
Obrzutka 



Na podłoŜe zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT naleŜy wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej 
z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany maksymalnie 
w 50%. Zaprawę naleŜy sporządzić w następujący sposob: połączyć wodę z preparatem 
ASOPLAST-MZ w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymieszać w stosunku 1:3 
(jedna część cementu: trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę piasku 
z cementem ciągle mieszając do uzyskania potrzebnej – rzadkiej konsystencji (umoŜliwiającej 
szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu natryskowego lub miotełki). Zaprawę z dodatkiem 
ASOPLAST-MZ naleŜy mieszać intensywnie przez czas nie dłuŜszy niŜ 2 minuty tak, aby nie wprowadzić 
do mieszaniny zbyt duŜej ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5oC. Przestrzegać naleŜy wszystkie reguły sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych 
tynkow z zapraw cementowych. NaleŜy chronić świeŜo ułoŜoną wyprawę przed zbyt szybkim 
wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia. 
Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotować (wymieszać z wodą) przy 
zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach moŜna ją 
takŜe przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy uŜyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. 
Tynk naleŜy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu 
nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niŜ 2cm. Przy większych grubościach tynk nanosić 
etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być w Ŝadnym z miejscu mniejsza 
od 2,0cm. JeŜeli tynki układane są maszynowo to naleŜy zastosować się do następujących zaleceń: 
Końcowkę tynkarską naleŜy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną 
odległość końcowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 
− nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, przy średnicy dyszy 
13-14mm ok. 30cm. 
− nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy 13-14mm 
ok. 18cm. 
Przy wykonywaniu tynkow zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku 
do podłoŜa – stosować zestaw tynkarski ze spręŜarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania 
do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niŜ 2 minuty. KaŜdorazowo naleŜy 
sprawdzić stan węŜy oraz ich połączeń i mocowań. 
 
KaŜdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu naleŜy poziomymi ruchami uszorstkowić 
i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku naleŜy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię 
zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka wiąŜącego na powierzchni i moŜe 
powodować powstawanie rys w wyniku napręŜeń skurczowych. 
 
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby 
uzyskać prawidłową pod względem rowności płaszczyzny powierzchnię naleŜy wyznaczyć lica 
powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. 
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia 
horyzontu. W tym celu w odległości 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę 
gwoździe tak, aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość 
tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić naleŜy za pomocą węŜa wodnego, poziomicy 
laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się 
gwoździe lub kołki na zaprawie, z ktorej mamy wykonać tynk. Do osadzenia klockow nie naleŜy 
uŜywać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. RownieŜ gips, ktorym 
umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne naleŜy usunąć a elementy te zamocować 
np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica 
powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do głowki skrajnego tj. naroŜnego gwoździa 
wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aŜ do podłogi wbija się w spoinę 
ściany, w odległości 15 do 20cm od podłogi, nowy gwoźdź tak, aby jego głowka dotykała sznura 
pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuŜ niego osadza w ścianie klocki 
w odległości od 1,5 do 2m. Jednocześnie naleŜy zwrocić uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich 
klockow licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba powtorzyć, 
opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. Następnie 
naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędow i stosownie do linii wytyczonej 
sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. MoŜna, przy wprawie 
tynkarza, zamiast klockow zastosować narzucone placki zaprawy wyrownane packą. Po wykonaniu 
plackow lub osadzeniu kołkow przystępuje się do wykonania pasow kierunkowych, w gwarze 
murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasow". Polega ono na tym, Ŝe na pionowe 
linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je łatą rowno 
z powierzchnią plackow lub klockow. UŜyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stęŜeniu zaprawy 



na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten 
tradycyjny sposob jest pracochłonny, ale umoŜliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. 
MoŜna zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyŜej to opisano, muszą one zostać usunięte 
przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie 
gipsu lub klejow zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach 
zewnętrznych ścian. 
W trakcie tynkowania naleŜy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz 
pomieszczeń), aby moŜliwe było ponowne uŜycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania 
narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem rownomiernie na tynkowaną powierzchnię. 
Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoŜa. 
Nadmiar naleŜy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub 
listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w naroŜach najlepiej wyrownać za 
pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym naroŜem. We wnękach, na słupach itp. 
narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych 
listwach prowadzących (prowadnicach). 
8.5. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 
Przed szpachlowaniem naleŜy usunąć z podłoŜa kurz i zabrudzenia. Całość nawilŜyć wodą. NaleŜy 
przyjąć zasadę, Ŝe szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. 
Przeciętnie naleŜy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zaleŜności od warunkow 
cieplno-wilgotnościowych czas ten moŜe ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania 
moŜe doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 
12 
Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych THERMOPAL 
THERMOPAL-FS33 naleŜy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym 
pojemniku aŜ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyŜej 
(i umieszczonych na opakowaniu). 
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy uŜyciu pacy metalowej. Po wstępnym 
wyschnięciu (ok. 15-20 minut) moŜna powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie 
gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku naleŜy w miarę potrzeby skrapiać go 
wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, 
jeŜeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. 
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę naleŜy narzucać pasmami, przy czym przerwy 
między pasmami nie powinny być szersze niŜ pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 

pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrownaniu powinna wynosić ok. 2mm. 
  
16. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT T YNKARSKICH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie podłoŜy 
� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
� Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
� Sprawdzenie grubości tynku 
� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy szczelinach dylatacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 



Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe 4 mm 
na długości łaty  

Nie większe niŜ 3mm na 1m Nie większe niŜ 4 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niŜ 10 na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 4 mm 
na 1 m 

III  Nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

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

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

Nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m 

IV  Nie większe niŜ 2 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niŜ 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niŜ 
3mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6mmw 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5m wysokości 

Nie większe niŜ 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 2mm 
na 1m 

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne  
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych 

 
18. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla 
oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 



 
19. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

NajwaŜniejsze normy: 
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
2. PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

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

odbiorze  
4. PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
5. PN-92/P-85010  Tkaniny szklane.  
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
7. Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DO ZADANIA III 

 

ślusarka 
 

 

ST 20.0 
 
 
 
 
OBIEKT: 
Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami 
postojowymi, izolacji ścian piwnic, remontu części pomieszczeń piwnicznych. 
 
LOKALIZACJA: 
Poznań, ul.Słowackiego 8, 
 
INWESTOR:  
Powiat Poznański 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul.Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 
 
OPRACOWAŁ 
Romuald Najdek 
 
DATA:     lipiec 2012 r. 
 
 
 



SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 37 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .................... .......................................................................... 37 

1.2 Określenia podstawowe................................... ....................................................................... 37 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV).............................................. 37 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ............................ ... 37 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ...................................................................... 37 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .................................. .......................... 37 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAśU STOLARKI......................................... ........................... 37 

5.1 Zalecenia ogólne ................................... .................................................................................. 37 

5.2 Zakres robót przygotowawczych...................... ...................................................................... 38 

5.3 Zakres robót zasadniczych .......................... ........................................................................... 38 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁAD ZINOWYCH .................. 38 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót........................................... .......................................... 38 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne ................... ......................................................................... 38 

6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy ........................... ..................................................... 39 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT................................... ....................................... 39 

8. ODBIÓR ROBÓT ....................................... ................................................................................... 39 
 
9.     ROZLICZENIE ROBÓT........................... .............................................................................................5 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.............................. .......................................................................... 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. WSTĘP 
6.7 Przedmiot i zakres specyfikacji 
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

 
Rodzaje ślusarki do wykonania 

� MontaŜ ogrodzenia panelowego 
� MontaŜ bram i furtek systemowych ogrodzenia panelowego 
� MontaŜ słupów pod kamery 
� MontaŜ stojaków do rowerów 

6.8 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
6.9 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

� Pianka uszczelniająca PU 
� Zaprawa betonowa 
� Kotwy i elementy montaŜu  
� Stojak na rowery wykonany z stali nierdzewnej rura śr. 60mm, wymiary stojaka wysokość 130 cm. Szerokość 

100cm, głębokość posadowienia 50 cm 
� Panele ogrodzeniowe, drut śr.  6mm, ocynkowane, powleczone PCV, kolor popiel, wysokość 1500mm, 

szerokość przesła od 2000mm do 2500mm, tłoczenie 3V 
� Słupki ogrodzeniowe systemowe 
� Bramy dwuskrzydłowe szerokości 3000mm systemowe jak ogrodzenie 
� Furtka szerokości 1000mm systemowe jak ogrodzenie 
� Słupy do montaŜu kamer wys 5000mmm aluminiowe, anodowane wraz z systemowym fundamentem 

 
23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 
uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAśU STOLARKI  
5.4 Zalecenia ogólne 
� Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 



� Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest zabezpieczony przed 
opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów moŜe być osadzona stolarka budowlana jedynie 
w ścianach działowych o grubości poniŜej 25 cm. 

� Stolarkę i ślusarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
� Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.  
5.5 Zakres robót przygotowawczych  
� Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie obmierzyć kaŜdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek istniejący  i 

wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane). 
� Przed osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do których 

ma przylegać ościeŜnica.  
�  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 

oczyścić i naprawić.  
�  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 

5.6 Zakres robót zasadniczych  
� W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić ślusarkę na 

podkładkach lub listwach.  
� Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
� Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym.  
� Podczas montaŜu okien w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące:  

- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa.  

- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odkształceń podczas zamykania.  
- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

� W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość okna przekracza 1400 mm 
stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeŜeli szerokość okna przekracza jego 
wysokość.  

� Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników 
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i przymocowanych do konstrukcji 
budynku. MontaŜ ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów: 
-  Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 
-  MontaŜu konstrukcji w budynku 
-  MontaŜu pakietów szklanych  
-  Zabezpieczenia elementów 

� Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  

 
26. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT O KŁADZINOWYCH 

6.4 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
� Sprawdzenie trwałości połączeń 
� Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
� Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

6.5 Kontrole i badania laboratoryjne  



c) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

d) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.6  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

 
28. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
� Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
� Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy 
� OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 
� Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy.  
� Ustawienie ślusarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
� RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m  

� Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a 
dwuskrzydłowych 6 mm. 

� Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 
Ŝadnych luzów.  

� Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
� Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a ramiakiem paska 

papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za 
szczelne. 

� Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
okien, szyb, uszczelek i okuć 

� W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, naleŜy przestrzegać 
warunków montaŜu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na 
UŜytkownika 

 
29. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 
 
30. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
6. SIWZ 
7. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
8. normy 
9. aprobaty techniczne 
10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

NajwaŜniejsze normy: 
8. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
9. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 



odbiorze.  
10.  BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.  
11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
12. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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31. WSTĘP 
6.10 Przedmiot i zakres specyfikacji 
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Rodzaje prac do wykonania 

� Malowanie elewacji 
� Malowanie krat w oknach na parterze budynku 

 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
   45442100-8 Roboty malarskie 

 
32. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Farba emulsyjna 
� Farba olejna 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
33. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
34. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniŜej + 5 C.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
5.7 Zalecenia ogólne 
� Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 

dojrzewania. 
� Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 

30 ºC oraz przeciągi.  
� Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
� Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
� W temperaturze poniŜej +5 ºC nie naleŜy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe 

spowodować spękanie powłoki. 
� Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 

wyprzedzeniem 14 dniowym.  



� Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica 
powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

� PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
czyste i suche.  

� Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niŜ 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niŜ 3% masy.  

� Przed malowaniem podłoŜe naleŜy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
� Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 

poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoŜy, osadzeniu okien i drzwi.  
� Drugie malowanie naleŜy wykonać po wykonaniu białego montaŜu i wyposaŜenia, ułoŜeniu posadzek i zawieszeniu 

sufitów podwieszonych.  
� Pomieszczenia po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni.  
� Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg oddechowych.  
5.8 Zakres robót przygotowawczych  
� Przygotowanie powierzchni: 

- Powierzchnie naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych 
drobnych defektów. Po przetarciu naleŜy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

 
 

5.9 Zakres robót zasadniczych  
PodłoŜe naleŜy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po 
wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoŜe nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 
36. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT M ALARSKICH 

6.7 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.8 Kontrole i badania laboratoryjne  
e) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

f) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.9  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
� Sprawdzanie podłoŜy: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników 
zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

� Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona           i odpowiadać próbie na 
wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. 
Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 

� Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, nie wykazywać 

odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru 
oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach.  
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  



- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepność.  

 
37. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

 
38. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – MontaŜowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane zgodnie 
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane naleŜy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 
przedstawić do ponownego odbioru. 

 
39. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
11. SIWZ  
12. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
13. normy 
14. aprobaty techniczne 
15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

NajwaŜniejsze normy: 
13. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
14. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.  
15.  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
16. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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40. WSTĘP 
6.11 Przedmiot i zakres  specyfikacji 
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Zakres robót elektrycznych: 
� Instalacje gniazd wtyczkowych 
� Instalacja zasilania szlabanów 
� Instalacja telewizji CCTV 
� Instalacja systemu kontroli pojazdów 
 
6.12 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV). 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9  
 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

 
45230000-8 

 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

  45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 

  45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
  45312320-6 Instalowanie anten telewizyjnych 
  45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
  45314310-7 Kładzenie kabli 

 

41. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
Instalacje elektryczne 
� gniazdo wtykowe 2-biegunowe pojedyncze, podwójne  
� gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg.z uziemieniem 16A/2.5mm2 
� przewód YDY 5x6 mm2  
� przewód YDY 3x4 mm2  
� przewód YDY 3x1,5 mm2  
� przewód YDY 3x2,5 mm2  
� przewód FTP 4x2x0,5 
� przewód  UTP 4x2x0,5 
� opaski kablowe typu Oki 
� oprawa Ŝarowa typu plafon 
� puszki izolacyjne podtynkowe Ø60mm 
� puszki izolacyjne łączeniowe 75x75mm 
� tablica rozdzielcza TE 
� rury przewodowe z PCW 
� śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 
� gniazdo komputerowe natynkowe 1xRJ45 FTP kat.5e 
� kable krosowe RJ45-RJ45 kat.5e FTP - 1,50 m 
� rura ochronna DVK Ý 50 mm 
� szafa systemu parkingowego wisząca nie dzielona 9U z wyposaŜeniem: panel krosowy 16 portów kat.5e FTP 

wypełniony 4 modułami - szt.1; kable krosowe RJ45-RJ45 kat.5e FTP - 1,5 m - szt.2 
� urządzenie aktywne - przełącznik komputerowy 8 portowy FE 
� barierka parkingowa AS32 lub równowaŜna z elektronicznym sterowaniem dla ramienia o dł 2,0-3,0 m 
� urządzenie kontroli wjazdu/przejazdu PCXi35-C z obsługą kart zbliŜeniowych: standardowa obudowa, urządzenie z 

wyświetlaczem, materiał na pętlę indukcyjną, czujnik detekcji (podwójny) współpracujący z pętlami indukcyjnymi, 



standardowa końcówka intercomm, wjazd/wyjazd za pomocą karty stałego klienta (karta bezimienna max.1000 na 
bazie kart S&B papierowych i zbliŜeniowych 

� karty zbliŜeniowe Hitag lub równowaŜne 
� standardowa centralka intercom 
� kabel VGA 
� kabel RS-232 
� kabel YAP-2x1.0/100 75-0.59/3.8 + 2x1.0 
� kamera zewnętrzna składająca się z elementów: - kamera SCC-B2031P Samsung lub równowaŜna (kamera D/N, 

1/3" 600 TVL, 0.2 lux, BLC, AGC, DNR, XDR, OSD, elektroniczny filtr IR, 230V AC); - obiektyw HLD35V8E 
Honeywell lub równowaŜny (obiektyw 1/3" 3.5-8mm f1.4-360 typ mocowania CS, AUTO-IRIS, typ DC); - obudowa 
SHG-20 Taiwan lub równowaŜna (IP66, obudowa z aluminium otwierana na bok, daszek, z grzałką 230V AC, MCL 
260x100x75 mm); - wysięgnik ścienny do obudowy SHG-20 z kanałem kablowym, długość 208 mm 

� kamera IP VIVOTEK zewnętrzna z PoE 
� przewód UTP4x2x0,5 
� rura osłonowa AROT DVR75 
� swittch SRW 2016P PoE 
� monitor GEL19SV-19” LCD 

 
Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru. 
 
 
Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.  
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze 
nie niŜszej niŜ –15 ºC i nie wyŜszej niŜ 25 ºC – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń 
grzewczych. 
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać w sposób jak wyŜej, lecz w kręgach zwijanych 
związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z poniŜszymi warunkami: 
� kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w 

kręgach w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie izolacji, 
� bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułoŜone poziomo, 
� końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

Osprzęt elektryczny składować w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy oświetleniowe 
bezwzględnie składować w oryginalnych opakowaniach. NaleŜy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie 
przechowywania opraw oświetleniowych. Oprawy świetlówkowe wyposaŜone w klosze z tworzyw sztucznych naleŜy 
składować w taki sposób by uniemoŜliwić ich wzajemne przemieszczenia się. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki 
sposób by nie uszkodzić Ŝadnych elementów . W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na przechowywania opraw 
wyposaŜonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. NaleŜy zachować duŜą 
ostroŜność przy przechowywaniu źródeł światła. Wszelkiego rodzaju Ŝarówki, świetlówki i inne źródła naleŜy składować w 
oryginalnych opakowaniach producenta.  

Tablice elektryczne  składować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy 
wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzęt łączeniowy itp.) przechowywać w oryginalnych opakowaniach.  Elementy słuŜące 
do montaŜu (uchwyty, montaŜowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp.) składować w oryginalnych opakowaniach 
zbiorczych. Elementy elektroniczne , sterujące składować w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i 
posiadających temperaturę powyŜej +5 st C. 

 
42. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 



JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
43. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o duŜej masie lub znacznym gabarycie naleŜy 
przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -pochylnią. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montaŜu cięŜkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, naleŜy wykonać 
za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na 
pochylniach naleŜy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i 
wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia cięŜarów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej      i urządzeń rozdzielczych naleŜy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
� transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami                    i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu naleŜy z przewoŜonych urządzeń zdemontować, 
odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki 
do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,  oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

� aparaturę i urządzenia ostroŜnie załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montaŜu bezpośrednio przed 
montaŜem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 
duŜych i cięŜkich elementów. 
Transport kabli naleŜy dokonać z zachowaniem warunków: 
� kable naleŜy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach jeŜeli masa kręgu nie przekroczy 

80 kg, a temperatura otoczenia jest wyŜsza niŜ +5ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niŜ 40-krotna średnica kabla, 

� zaleca się przewoŜenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewoŜenie bębnów z kablami 
na skrzyniach samochodów cięŜarowych lub przyczep, 

� bębny z kablami przewoŜone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze 
bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z 
kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla naleŜy układać poziomo, 

� zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z kablami, 
� umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu, 
� swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
44. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
5.2 Zakres robót elektrycznych 
 
 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w piwnicy. 
 
W wydzielonej części piwnicy jak na rys. nr E-1 naleŜy wykonać instalację oświetleniową  jako podtynkową przewodami  
o przekrojach zgodnych z rys. nr E3. Zastosować oprawy i osprzęt wg wyboru inwestora. 



Instalację gniazd poprowadzić równieŜ jako podtynkową w uprzednio przygotowanych bruzdach. Zastosować gniazda 
podwójne z bolcem uziemiającym.                                    Instalację oświetleniową i gniazd podłączyć do istniejącej 
tablicy rozdzielczej pokazanej na rys. nr E-2, E-3 

 
Instalacje elektryczne   parteru. 
 

Z istniejącej tablicy rozdzielczej TR na parterze budynku i pokazanej na rys E-4 poprowadzić wlz YDY 5x6mm2  w 
listwach instalacyjnych lub w suficie podwieszanym zasilając projektowaną tablicę rozdzielczą TE w pomieszczeniu 
ochrony.                      Schemat  tablicy TE pokazano na rys. E-5. z tablicy tej naleŜy zasilić: 

• stanowisko kontroli wjazdu SKW1  
• stanowisko kontroli wjazdu SKW2 
• stanowisko kamery K1 
• stanowisko kamery K2 
• szafę sterowniczą SS Park Dystrybucyjny 
• szafę CCTV 
• interkom punkt informacyjny 

 
Przewody o przekrojach podanych na rys. E-5 układać w listwach instalacyjnych, w suficie podwieszanym, a po wyjściu 
na zewnątrz w rurze arota fi 50 
  
W adaptowanym pomieszczeniu do gromadzenia odpadów  naleŜy wykonać montaŜ wentylatora, gniazd wtykowych 
230V oraz oświetlenia wykorzystując istniejącą instalację elektryczną zgodnie z rys. E-9 
Wybór osprzętu i rodzaju opraw  według uznania inwestora 

   
Instalacja CCTV. 
 
 Dla potrzeb ochrony i nadzoru urządzeń kontroli wjazdu i wyjazdu projektuje się kamery telewizji dozorowej CCTV. 
System umoŜliwi obserwację wszystkich zdarzeń w wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz 
odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości. Projektuje się kamery w hermetycznych obudowach 
wyposaŜonych w grzałki elektryczne i wentylatory umoŜliwiające utrzymanie  stałej temperatury pracy przez cały rok. 
Kable sygnałowe UTP, FTP , przewód antenowy i zasilające kamery na obiekcie prowadzić naleŜy w projektowanych 
korytkach instalacyjnych instalacji słaboprądowych 

 
 Ochrona od poraŜeń elektrycznych. 

 
Ochronę przeciwporaŜeniową dodatkową w urządzeniach  ENEA stanowić będzie izolacja ochronna. 

W urządzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewidziano zastosowanie 
wyłącznika róŜnicowoprądowego oraz izolacji ochronnej. 
 
5.3 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót elektromontaŜowych moŜe przystąpić do montaŜu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od 
Inwestora potwierdzenia, Ŝe roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. 
budowlanej. Przed przystąpieniem do montaŜu tablic rozdzielczych naleŜy sprawdzić zgodność robót budowlanych z 
rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie przepustów. 
5.4 Zasady wykonania robót instalacyjno-monta Ŝowych 
MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami 
podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w 
dokumentacji lub wynikający z technologii montaŜu danego urządzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaŜ urządzeń na takich konstrukcjach 
moŜna wykonać po stwardnieniu betonu. 
Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować 
przed montaŜem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednoŜyłowymi naleŜy: 
� w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i 

neutralny) w jednym przepuście (rurze); 
� w przypadku prowadzenia kaŜdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału 

niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 
Tablica rozdzielcza powinna być trwale przytwierdzona do podłoŜa za pomocą oryginalnych uchwytów montaŜowych. 



W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłoŜu, w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy, naleŜy 
umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, załoŜyć podkładki i nakrętki, 
a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących naleŜy dokręcić do oporu. 
W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłoŜu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków 
rozporowych, naleŜy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po 
usunięciu urządzenia wywiercić otwory, załoŜyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym 
miejscu. 
W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, naleŜy wszystkie zestawy ustawić na 
miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. NaleŜy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). JeŜeli 
otwory do śrub łączących są owalne, przed skręceniem konstrukcji naleŜy poluzować połączenia śrubowe mocujące 
szyny zbiorcze na izolatorach. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe naleŜy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłoŜu 
w sposób jak wyŜej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, naleŜy 
wstawić w przygotowane otwory w podłoŜu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie naleŜy 
unieruchomić w sposób pewny      i bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia naleŜy: 
� w urządzeniach złoŜonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, 
� zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
� załoŜyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
� dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych     i mechanicznych, 
� załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu.  
Zakończenie przewodów naleŜy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
KaŜdy przewód naleŜy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer 
obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montaŜu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 
ochronne. Pozostałe połączenia ochronne naleŜy wykonać w czasie montaŜu. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej.  
Oprawy oświetleniowe przed montaŜem do powierzchni naleŜy dokładnie sprawdzić w celu wyeliminowania wad 
powstałych w czasie składowania i transportu. MontaŜ opraw przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta. Po zamontowaniu oprawy niedopuszczalne jest wystawanie przewodu zasilającego spod oprawy.  
Oprawy instalowane do sufitów podwieszanych naleŜy umieścić we wcześniej przygotowanym otworze. Średnica otworu 
musi być podana w instrukcji montaŜu dostarczonej przez producenta. Oprawy montować w suficie podwieszanym tylko 
za pomocą oryginalnych uchwytów montaŜowych. 
 
 
45. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT E LEKTRYCZNYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca musi przewidzieć, Ŝe poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane 
przez odpowiednie słuŜby Inwestora. 
Z kaŜdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
� rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
� wewnętrzne linie zasilajace, 
� wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 
� układy zasilania obwodów pomocniczych, 
� układy sygnalizacji i sterowania, 
� dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa. 
Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy wykonać: 
� pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kaŜdego obwodu - od strony zasilania) 

Pomiary naleŜy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi 
fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie moŜe być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla 
instalacji 400 V; 

� pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie moŜe być mniejsza od 1 
MΏ. 

� Pomiar kabli zasilających, 
� Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej. 



Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi naleŜy załączyć instalacje 
pod napięcie i sprawdzić, czy: 
� punkty świetlne załączają się zgodnie z załoŜonym programem; 
� w gniazdach wtyczkowych występuje zasilanie o normatywnych parametrach; 
� silniki obracają się we właściwym kierunku.  
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
W momencie, gdy Wykonawca uzna, Ŝe prace montaŜowe zostały zakończone i Ŝe wyregulowanie uruchomionej 
instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i 
ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
Wówczas, gdy w/.w. kontrola, powtórzona w razie potrzeby, jest zadowalająca, Wykonawca zawiadamia pisemnie 
Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
� instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
� dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
� szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki 

przeprowadzonych badań i pomiarów, 
� atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów          i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób          i przeprowadzi wszystkie 
regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 
46. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na 
piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej 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 rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku są: 

1. kpl. - dla rozdzielnic, 
2. szt. - dla urządzeń , 
3. m - dla kabli i przewodów.  

 
47. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST                       i wymaganiami Inwestora, jeŜeli 
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Końcowego odbioru dokonuje uŜytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem  Inwestora, Wykonawcy, 
odpowiednich słuŜb technicznych, ppoŜ i bhp. 
Komisja odbioru powinna:  
� zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej                        i zaakceptować ją, 
� dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z 

otrzymaną dokumentacją i przepisami, 
� sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi 

dokumentami, 
� ustalić warunki i moŜliwości przekazania instalacji do eksploatacji , 
� sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń                i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 
Z chwilą przejęcia instalacji przez uŜytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich 
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel 
Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 
bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaŜe takŜe wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
 
48. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 
49. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
12. SIWZ dla zadania 
13. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
14. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
15. normy 
16. aprobaty techniczne 
17. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy  

Numer normy polskiej                i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej                              i 
międzynarodowej 

 

Tytuł normy 
 

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne 
PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. 

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym. 



PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych. 

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przeteŜeniowym. 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od 
wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i rnontaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  
specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
przetwarzania danych 

PN-91/E-05010 
 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033: 1994 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
Wybór poziomów ochrony dla urządzen piorunochronnych 

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaŜ, konserwacja i sprawdzania 
urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania  ogólne.  
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona specjalna.  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

Inne 



g). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -Tom V-Instalacje elektryczne 
h). Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
i). Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
j). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.) 
k). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z późn. zm.) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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50. WSTĘP 
6.13 Przedmiot i zakres specyfikacji 
„Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 
remontu części pomieszczeń piwnicznych”.  
Lokalizacja: ul.Słowackiego 8 w Poznaniu” 
Inwestor: 
Powiat Poznański z siedzibą ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
 
Rodzaje prac do wykonania: 
Fundament betonowy do stojaków na rowery  
Monta Ŝ podwalin, fundamentów systemowych pod słupki ogrod zenia i słupy pod kamery 
Fundament pod szlabany, słupek kart zbli Ŝeniowych 

� Podkład z betonu 
� Fundamenty betonowe 

6.14 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
6.15 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9 

 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niŜ dachowe 
  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

 
51. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� beton B-20  
� beton B-15 
� beton B-10 

 
52. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
53. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
54. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁO śY POD POSADZKI 
5.10 Zalecenia ogólne 
� Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie.  
� Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane moŜliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania podłoŜa, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 
� Rozpoczęcie wykonania podłoŜa z betonu moŜe nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki 

piaskowo-Ŝwirowej.  
� Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi normami. 
5.11 Zakres robót przygotowawczych  
� NaleŜy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.  
� W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoŜa gruntowego jest niŜszy niŜ podano w projekcie naleŜy dokonać 

zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora.  



� Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze moŜliwie zbliŜonej do temperatury uŜytkowania podłogi. 
Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niŜsza niŜ 5 ºC, a w Ŝadnym 
przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niŜsza niŜ 0 ºC. 

 
5.12 Zakres robót zasadniczych  
� PodłoŜa betonowe 

- PodłoŜa naleŜy wykonać z betonu B-20 (według wskazań w projekcie), z uwzględnieniem dylatacji i z 
zaprawy samopoziomującej o gr.min.5,0 mm.  

- Podkłady betonowe naleŜy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je folią. 
 

55. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT P OSADZKOWYCH 

6.10 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
� Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 

prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.  
� W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 

wymagane normami właściwości betonu.  
� Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieŜąco. Kontroli powinny podlegać parametry, 

od których zaleŜy jakość betonu.  
� Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niŜ 2 razy 

na kaŜdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek 
pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym 
nie moŜe być mniejsza niŜ 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki 
pobiera się losowo.  

� JeŜeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać 
wymaganą wytrzymałość, to naleŜy ją sprawdzać po 28 dniach.  

6.11 Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
56. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „ZałoŜeniach szczegółowych”  
zawartych w kaŜdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

 
57. ODBIÓR ROBÓT 
g) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
h) Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – MontaŜowych 
i) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
j) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
k) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 
l) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

  
58. ROZLICZENIE ROBÓT 



Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
59. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
16. SIWZ  
17. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
18. normy 
19. aprobaty techniczne 
20. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

NajwaŜniejsze normy: 
17. PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe  
18.  PN-88/B-30000  - Cement portlandzki  
19.  PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych.  
20.  PN-88/B-06250  - Beton zwykły  
21.  PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu  
22.  PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wymagania i badania.  
23. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 


