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ST  01.01   INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 
budowlanych  ogrodzenia i portierni  zgodnie z dokumentacją techniczną  w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  

 
2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach 
publicznych. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania 
przedmiarowania prac. 

 
3. STRONA ZAMAWIAJĄCA : 
POWIAT POZNAŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

 
4. ZAKRES  REALIZACJI  OBJĘTEJ ST 01.00 
Realizacja obejmuje  realizację robót  budowlanych w oparciu o  dokumentację projektową  
wykonaną przez arch. Zbigniewa Antczaka. 

 
5. ZAKRES  ROBÓT   
Zakres  robót budowlanych obejmuje   prace budowlane: 
KOD CPV : 45.45.30.00-7  Prace remontowe i renowacyjne 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
kalkulowane są  w wycenie robót podstawowych. Na przykład dotyczy : 

• Obsługi geodezyjnej 

• Inwentaryzacji robót 
Wszystkie  nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze robót i 
specyfikacjach technicznych  należy traktować  jako określenie standardów parametrów 
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych  oczekiwanych przez Zamawiającego. 
Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych  dla urządzeń, 
materiałów , sprzętu, wyposażenia należy traktować w  określeniu :  „ i równoważne”. 
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych ( na przykład KNR, KNNR) ,  podane w przedmiarach 
robót, do których odnosi się  Specyfikacja Techniczna określają : 

1. zasady sporządzania przedmiaru ( Założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów 
KNR, KNNR) 

2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych. 

ST  01.02 OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

 
Ilekroć w ST jest mowa o : 

 
1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 
c) obiekt małej architektury 
 
2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem , 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury. 
 
4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 
a) kultu religijnego 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

 
5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć  obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przeznaczony do 
przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
 
6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie   obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć   budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 
 
10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy  przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
 
11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

 
12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu. 
 
13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, 
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń. 
 
14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć  teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 
15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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16. właściwym organie – należy przez to rozumieć  organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 
17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną  całość 
użytkową. 

 
18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
 
19. drodze tymczasowej ( montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót. 
 
21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą  ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
22. księdze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 
23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz  rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
27. projektancie – należy przez to rozumieć osobę  prawna lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
28. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych  funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do użytkowania. 
 
30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
31. decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną  
pozwalająca na użytkowanie obiektów budowlanych objętych  decyzją pozwolenia na budowę. 

 
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJ ROBÓT 
 
Organizacja robót powinna uwzględniać potencjalne  przerwy w robotach budowlanych, transport 
wewnętrzny wynikający konieczności ręcznego przemieszczania materiałów budowlanych oraz 
ograniczony plac budowy. 
Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na  organizację pracy Zamawiającego i dostosować 
koordynację robót do użytkowania obiektów zlokalizowanych w pobliżu budowy. 

 

ST  01.03   MATERIAŁY 
 
1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 
dotyczących zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub 
świadectw  badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. 
Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , wcześniej nie używane 
materiały i elementy konstrukcyjne. 
Materiały powstałe z przerobu ( recykling)  mogą być uważane za nowe, jeżeli  są stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru. 
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie 
zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami, przepisami 
technicznymi lub  innymi  przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w sposób trwały gwarantują 
wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia. 
Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych  nałożono ogólny 
obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych 
przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te uzyskają w/w 
znak jakości lub świadectwo przydatności. 

 
2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
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3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
terenu  budowy lub  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

ST  01.04   SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

ST  01.05  TRANSPORT 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy. 
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ST 01.06   WYMAGANIA  TECHNICZNE   
 
1. Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i 

asortymentów 
 
Szczegółowy zakres  robót budowlanych objętych ofertą  jest opracowany w przedmiarach opartych 
o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.  

 
2.    Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  
 
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje  w 
szczególności : 
 
2.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z 

tym  kosztów 
2.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
2.3 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
2.4 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do 

wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 
2.5 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na     

składowisko odpadów komunalnych 
2.6 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w 

dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich 
wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

2.7 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 
Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

2.8 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum 
ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji 

2.9 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 
2.12 zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia   

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową 

 
3.   Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową  : 
 
3.1 w przypadku prowadzenia prac w granicy działki, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na 

wejście na sąsiednie działki, bądź zajęcie pasa ruchu w celu prowadzenia robót od ich właścicieli  
3.2 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie  podziemne należy wezwać 

Inspektora Nadzoru, a także zabezpieczyć je oraz nanieść  jego lokalizację na dokumentację 
geodezyjną 

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego 

3.4 przewożenie materiałów i urządzeń  środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach 
publicznych 

3.5 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 
techniczne i dopuszczenie  do użytkowania 

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 
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3.7 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa 

3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
3.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie 

4. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branżowych w ilości 
wynikającej z umowy. 

5. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1 Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość   
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, 
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora  
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 
poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, 
dokumentacji projektowej, a także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe , wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom 
przez Nią upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz  pracownikom organów 
Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane 
roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

 
6.2 Kontrola jakości robót 
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6.2.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń.  
 

6.2.2 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej. 
W przypadku materiałów,  każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały 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 atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z  Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
7.  Dokumenty budowy 
 
7.1 Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i 
Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 
2002r., poz. 953). 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
a) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
b) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach 
c) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
d) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
e) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i 

końcowych odbiorów robót 
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f) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
h) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
i) dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót 
j) dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót 
k) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
l) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
m) inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 
7.2 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty : 
 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) protokoły odbioru robót 
d)   protokoły z narad , ustaleń i korespondencję na budowie 
e)   oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia 
f) operaty geodezyjne 
g)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  do 
wglądu na życzenia Zamawiającego. 
 

8.  Obmiar robót 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami  Technicznymi 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i 
zmiany Wykonawcy. 
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 wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 
9. Odbiór robót 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy : 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi  częściowemu  
d)   odbiorowi końcowemu inwestycji 

 
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z warunkami umowy. 
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9.4 Odbiór  końcowy inwestycji 
 
Odbiór końcowy  robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 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 i Strony Zamawiającej. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej  oraz zgodności 
wykonania robót z  Umową i dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, 
odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

 
9.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające 
w szczególności : 
 

a) projekt  wykonawczy z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) recepty i ustalenia technologiczne 
f) dokumenty techniczne urządzeń 
g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów 

realizowanych w trakcie wykonywania robót 
h) instrukcje obsługi urządzeń 
i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i  Decyzji 

pozwolenia na budowę 
k) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

 
10. Wymagania wobec  Wykonawcy 
 
Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa  
dokumentacja przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się. 
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Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji  musi być zgodna z 
postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowią 
inaczej. 
 
10.1  Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji : od przekazania placu budowy  do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z  Inspektorem nadzoru. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 Koszt  przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać 
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 

10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie 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 uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

3) Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez  Inspektora nadzoru 

4) Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U.Nr 
62, poz. 628) 

 

10.3. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 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 uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego 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. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 

 Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

10.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
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Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

10.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty  podpisania protokołu odbioru 
końcowego inwestycji. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru  końcowego inwestycji. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 

10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

10.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych w 
przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 

11. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności   są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Ceny jednostkowe  robót obejmują : 
 

a) robociznę bezpośrednią z narzutami 
b) wartość zużytych materiałów  i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
c) koszty robót  tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej. 
d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

ST 01.07    OKREŚLENIA TECHNICZNE 
 
1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania  
 
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany 
obiekt wymagań podstawowych mogą być : 
 

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób 
może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został 
wytworzony 

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że 
wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być 
stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 

 
2. Wymagania wobec Wykonawcy 

 
2.1 Zasady realizacyjne 
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Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w 
sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących : 
A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na  wykonywany obiekt budowlany w 

trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do : 
a. zawalenia się całego obiektu lub jego części 
b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji 
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 

przyczyny 
B)  bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać : 
            a)   zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
            b)   ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
            c)   ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 

d) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny  sposób 
            e)    bezpieczeństwo ekip ratowniczych 
 
C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia 
prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 

D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt 
budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników  a także 
środowiska, w szczególności w wyniku : 

a. wydzielania się gazów toksycznych 
b. obecności szkodliwych cząstek  lub gazów w powietrzu 
c. emisji niebezpiecznego promieniowania 
d. zanieczyszczenia wody lub gleby 
e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 

E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni 
są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz 
pozwalał im pracować w zadowalających warunkach 

F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje 
grzewcze, chłodzące , wentylacyjne, inne  powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie 
ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków  
klimatycznych i potrzeb użytkowników 

 
2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac 
 

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności  spełnić niżej wymienione elementy : 
 
a) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i 

Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

b) w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 
dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Straży Pożarnej ,  Ochrony Środowiska , Państwowego Nadzoru Budowlanego 

c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 
realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za  
zgodą  Zamawiającego i autorów dokumentacji 
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e) projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi 
 

2.3 Podstawy  określające zasady  stosowania wyrobów  
 
2.3.1 Właściwości użytkowe  zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych 
 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i 
powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie 
 

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w  realizowanej inwestycji 
 

Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami : 
 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z  Polską 
Normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, 
mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 

c) można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 

e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z  uznanymi regułami sztuki budowlanej 

f) dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją 
projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych 
do jednostkowego stosowania 

 
2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja 
 
Dokumentacja projektowa  jest podstawą do  realizacji inwestycji oraz : 

a) Decyzja Pozwolenia na budowę 
b) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
d) Zarejestrowany Dziennik budowy 
e) Złożone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru 
f) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót 
g) Protokół przekazania placu budowy 

 
2.5 Dokumenty odniesienia - normy 
 
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. 

Zasady i terminologia. 
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PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i 

wewnętrznych zestawów drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach 

budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne 

stropów dla określania wymiarów w pionie. 
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i 

wysokości pomieszczeń. 
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych 

wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i 

elementów budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 

zasady koordynacji modularnej. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych  z betonów. 
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki 

budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych wykończenia. 
 
2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne 
 
- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
- ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze 
zm.), 
- ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), 
- ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), 
- ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.883), 
wraz z wydanymi na  podstawie powyższych ustaw rozporządzeniami. 
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STB  07.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót rozbiórkowych  
zgodnie z dokumentacją techniczną,  w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie: 
a) Przygotowanie podłoża przez czyszczenie i zmycie 
b) Demontaż ogrodzenia – przęseł 
c) Naprawa powierzchni murów zgodnie z dokumentacją techniczną 
d) Spoinowanie murów z cegły 
e) Wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być zastąpiona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp, p-
poż , wiedzy i sztuki budowlanej. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały rozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w dokumentacji 
projektowej. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych   
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie 
robót rozbiórkowych i demontażowych. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, o krótkich 
terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne . 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Transport  materiałów rozbiórkowych 
Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z  wymogami przepisów 
transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
materiały demontażowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratą.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Naprawa uszkodzonych elementów studzienek powinna być wykonywana pod bezpośrednim nadzorem 
Inspektora nadzoru. Zakres robót i technologia zostanie w sposób bieżący uzgadniana na budowie. 

Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru. 
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach 

• Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na składowisku 
przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieżąco i możliwie szybko usunąć  lub 
zagospodarować 

• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed 
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały uzyskane z rozbiórki należy 
utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla  środowiska) 

• Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie BHP i p.poż. Do 
wykonywania  robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. 
Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót 
rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
BHP 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

• Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń chroniących ich 
przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 

• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji przez zrzut 
bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy  

• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz wykonać 
ewentualne naprawy chodników, dróg  wewnętrznych itp.  

• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie po dodatkowych 
podkładach drewnianych 

• Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieżąco sprawdzać kierownik budowy 

• Z  uwagi na możliwość przeciążenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być usunięty 
bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie 

• Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niższych 
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych 

• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować.  

• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 

• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 
Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 

• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a przy 
pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 

• Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    pracowników 
prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)  

• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.07 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
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Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest zobowiązany 
do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i autorów dokumentacji 
projektowej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”  
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi częściowemu 
b)   odbiorowi końcowemu 
8.4 Odbiór  częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki  budowy  
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych  
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Ogólne przepisy bhp i p-poż 
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STB  07.02 ROBOTY  MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót murowych w 
zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  
Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej 
b) Okładanie ścian i słupów cegłą pełną, zgodnie z dokumentacja projektową 
c) Wykonanie fundamentu z cegły kl. 150 
d) Wykonanie ścianek działowych z płytek z betonu komórkowego grubości 12 i 24cm 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych  - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  ścian  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe   robót murowych  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10020   Roboty murowe z 
cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-75/B-12008 Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana 
oraz PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne”. 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania murowych  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy : 

a) sprawdzić jakość  elementów ściennych 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań  fundamentów 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  murowania ścian należy : 

a) przygotować podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
b) usunąć  resztki zaprawy z podłoży 

5.3 Murowanie ścian  
Należy przestrzegać zasad podanych w normie oraz :  

a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków , otworów 

b) mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości 
c) w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy strzępia zazębione końcówki 
d) wnęki i bruzdy należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
e) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niż 0º C 
f) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 

Spoiny w murach : 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-68/B-10020   Roboty 
murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 

Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 
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Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych : 
a) odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 

2 mm na 1m długości i nie więcej niż 3 mm na całej długości 
b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 

2 mm 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

8.4  Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z  
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót izolacyjnych  dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych  
g)  inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo – wapienne 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002  Cement cz. 1. Ocena zgodności 
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-75/B-12008    Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B—3002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
    Wytrzymałościowych 
PN-B-12061:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki. 
 
ITB Właściwości wytrzymałościowe bloczków i murów z bloków wapienno – piaskowych Warszawa 1999 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  07.03 TYNKI   
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   tynków  w zakresie  
robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 
a)  uzupełnień tynkami  zewnętrznymi   klasy III  
b)   boni i profili ciągnionych zwykłych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe  tynków  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – 
tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche 
mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnętrznych.  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne”. 
2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 
a) tynk cementowo – wapienny wybranego producenta  
b) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały   powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

a) sprawdzić jakość  elementów murów  
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań   

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian należy  przygotować podłoże : 

a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne od 
zabrudzeń i luźnych elementów) 

oraz przygotować zaprawę. 
5.3 Tynkowanie ścian   
W zakres robót wchodzi : 

a) sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
b) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 
c) wykonywanie tynku   cementowo – wapiennego  i renowacyjnego 
d) wykonanie  profili ciągnionych i boni 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 1ºC. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15cm. 
Należy usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części metalowe lub 
przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki malarskiej z farby 
ochronnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. 
Zaprawę  należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do  pracy.. . 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do dołu. Należy 
stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 
Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wodą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- 
Suche mieszanki tynkarskie. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości ściany w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
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Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót  tynkarskich  stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn : 

- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości kontrolnej łaty 2m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1m 
i nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach  powyżej 3,5m wysokości 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2 mm na 1m i 
nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie 
więcej niż 2 mm na 1m. 

8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)    odbiorowi częściowemu  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

8.5  Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z i 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót  dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
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PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10109:1998  
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  07.04  ELEMENTY STALOWE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru 
elementów  stalowych w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) dostawy i montażu  elementów  stalowych  przęseł ogrodzenia bramy i furtki, zgodnie z 
dokumentacją techniczną 
b) dostawy i montażu  wycieraczek stalowych 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów stalowych oraz balustrad należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 

zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe przy wykonywaniu  elementów stalowych oraz balustrad  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne”. 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do  wykonania  robót   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Asortyment sprzętu zgodny z  wytycznymi branżowymi 
producenta elementów. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2 Połączenia spawane 
 Materiały podstawowe do spawania 
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały które odpowiadają gatunkom określonym w 
dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek oraz nie 
mają : 

a. rozwarstwień 
b. wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 

10% powierzchni 
c. rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia 
d. zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych 

5.3 Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy 
Spoiwa i topiki powinny : 

a) odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji 
b) mieć zaświadczenie o jakości 
c) spełniać wymagania norm przedmiotowych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
5.4 Przygotowanie podłoża konstrukcji stalowej 

a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogą być zanieczyszczone 
b) ostateczny efekt przygotowania  - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości – zależy od 

stosowanych metod czyszczenia 
c) przyjmując stopień oczyszczenia należy uwzględnić trwałość systemu malarskiego , która zależy w 

znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia 
5.5 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej 

a) oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, wyrównaniu 
spoin i nierówności po spawaniu 

b) oczyszczenie właściwe , polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, innych 
zanieczyszczeń 

5.6 Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej oczyszczeniu, to znaczy 
nie później niż w 1 godzinę od zakończenia czyszczenia, określając  zgodnie z odpowiednimi normami 
następujące właściwości  powłok : 
a) wygląd powierzchni 

a) stopień przygotowania powierzchni 
b) chropowatość 
c) zapylenie 

5.7 Wykonanie powłok 
a) charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym 
b) zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać farbami pęczniejącymi na okres 1 godziny 
c) powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą  w dokumentacji 

projektowej 
d) gruntową pierwszą powłokę należy nałożyć  na podłoże nie później niż po 6 godzinach po 

oczyszczeniu 
e) prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farb oraz 

zgodnie z projektem 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Przebieg  prac spawalniczych należy kontrolować w fazach : 

a) wstępnej 
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b) bieżącej ( międzyoperacyjnej) 
c) ostatecznej 

W fazie wstępnej należy sprawdzić : 
a) opracowanie i stosowanie technologii spawania 
b) posiadanie kwalifikacji spawacza 
c) dziennik budowy 
d) dobór i stan materiałów hutniczych 
e) przygotowanie materiałów do spawania 
f) sprzęt spawalniczy 

W fazie bieżącej ( międzyoperacyjnej) należy sprawdzić : 
a) ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie kwalifikacji 

spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania 
b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 
c) jakość wykonania poszczególnych ściegów 
d) prowadzenie dziennika budowy 
e) jakość spoin, które po całkowitym  wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) należy sprawdzić : 
a) prawidłowość  użytych materiałów 
b) dziennik budowy 
c) oczyszczenie  spoin z żużla i odprysków 
d) zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją 
e) wymiary spoin 
f) jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 

W szczególności powinny być oceniane : 
a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c) wykonane malowanie 
d) osadzenie  konstrukcji obudowy aluminiowej 
e) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności  
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami  
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 Odbiór elementów konstrukcji od dostawcy 
Podstawę przyjęcia elementów na budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią : 

a) projekt techniczny 
b) dokumenty producenta 
c) sprawdzenie oznaczenia wyrobów 
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementów 

Przechowywanie elementów na placu budowy 
a) elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy zgodnie z 

wymaganiami projektu 
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b) zaleca się przechowywanie w miejscach suchych 
c) składowanie powinno odbywać się  na podkładach z betonu, drewna, kamieni 

8.2  Elementy odbiorowe 
W szczególności powinny być odbierane: 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c)  prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 
d) wykonane malowanie i ocynkowanie 
e) osadzenie  konstrukcji nośnej  
f) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności 

8.3 Uznanie robót za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej 
Odbiór robót zabezpieczających  konstrukcje stalowe przed korozją  

a) kontrola jakości powłoki malarskiej  wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie 
wzrokowej, sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności 
do podłoża 

b) wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej 
c) grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czystości 

należy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną 
d) po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 

świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok malarskich z 
dokumentacją projektową 

e) wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową 
f) powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża 
g) grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom technicznym w 

dokumentacji projektowej 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

8.5 Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
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PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne 
dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne 

PN-89/H-84023.01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacji 
 Technicznej 
PN-H-74245:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno 
PN-75/H-93200.00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary 
PN-H-74246:1996 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na zimno. Wymiary 
PN-9-/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane.  
PN-EN ISO 1454-1:2004 Wymagania  dotyczące jakości zgrzewów. Pełne wymagania 
PN-EN ISO 1454-2:2002 Wymagania  dotyczące jakości zgrzewów. Podstawowe wymagania  
PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Oznaczanie 
chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych  systemów malarskich. Części od 1 do 8. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z 1998r i 2002r
  

PN-88/B-01808   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe  

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 
warunkach atmosferycznych. 
Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 
malowania. 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne 
dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
nakładaniem farby. 

PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk – 

aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk – 

aluminium. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10259:2001 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozję. 

Tolerancje wymiarów i kształtów. 
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STB  07.05  ROBOTY ZIEMNE  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i ziemnych  w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST  

a) Roboty ziemne  - wykopy pod fundamenty ogrodzenia oraz pod słupy 
b) Koszty wywozu i składowania ziemi 

1.4 Określenia podstawowe 
b) roboty ziemne dla obiektu budowlanego określa dokumentacja, która zawiera : 

- rzuty i przekroje obiektu 
- plan sytuacyjno – wysokościowy 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach 
- sposób zabezpieczenia wykopów 
- szczegółowe warunki wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 

b) głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy 

c)   wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,00m 
c) wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m 
d) wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m 
e) ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
f) odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
obiektem 

g) wskaźnik zagęszczenia  gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru :  Is = Pd/Pds 

gdzie : 
Pd –     gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, 
badania zgodnie z normą PN-77/8931-12 

i) wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru : U = d60/d10 

gdzie : 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

a) przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy w części 
dotyczącej realizacji przedmiotowego obiektu oraz kpl dokumentacji projektowej i STWiOR. 

c) dokumentacja projektowa 
- Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
d) zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach „ umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a po ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione zostaną innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

e) zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia 
tymczasowe, zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i.t.p, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

f) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 

-  utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 
- 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 i uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, możliwością powstania pożaru. 

g) ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

h) materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

i) ochrona własności publicznej i prawnej 
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 uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, 
dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

j) ograniczenie osi obciążeń pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu ładunków. 

k) bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

l) ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do 
robót  od daty rozpoczęcia do zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru o 
zakończeniu robót). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu tego polecenia. 

m) stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie inne przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 
lokalnej oraz pozostałe 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. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  
terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do : 

a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne) 
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki) 
c) transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.) 
d) sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
e) Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich terminach 

realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport gruntów i materiałów 
Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu ( 
materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do  wydajności sprzętu stosowanego w 
robotach ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile  zwiększenie odległości nie zostało 
wcześniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2 Badania geotechniczne  
W    momencie rozpoczynania budowy w zakresie  robót ziemnych związanych z przygotowaniem wykopu 
pod fundamentowanie należy w szczególności : 

a)  sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej dokumentacji 
projektowej 

b) sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne  oraz odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej 

c) sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji 
d) do dokumentacji powykonawczej należy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z szkicami i 

podjętymi decyzjami 
5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 

a) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

b) przejęcie punktów stałych od Inwestora  powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem 
punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych ; należy dokonać wpisu do Dziennika 
budowy 

      c) stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres   realizacji 
inwestycji 

e) wszelkie prace związane z  realizacją inwestycji powinny być wykonane w nawiązaniu do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

f) dokładność pomiarów geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna 
być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika budowy 

6. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
6.1 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od określonych powyżej powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcą na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni 
przed terminem . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym  nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń z 
Inspektorem nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie z częstotliwością wymaganą do celu 
płatności  na rzecz Wykonawcy wg umowy. 
7.2 Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w 
stanie rodzimym. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, w całym okresie 
trwania robót. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
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7.3 Czas przeprowadzania pomiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami umieszczonymi w książce 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostania uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
9. ODBIÓR  ROBÓT 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu  
c)   odbiorowi końcowemu robót 

9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak , niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
9.3 Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 

a) Rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
f) recepty i ustalenia technologiczne 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
h) protokoły odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
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PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
                                    badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  07.06  BETONY  KONSTRUKCYJNE  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 
a)  ław, płyt  i stóp fundamentowych betonowych, zgodnie z dokumentacją techniczną 
b)  rdzeni żelbetowych w ścianach murowanych i słupach 
c)   betonowych nakrywa attyk  ścian  ogniowych i kominów 
d) gzymsów  i stopni  żelbetowych zewnętrznych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót z betonu  - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót żelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe robót . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót  betonowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-06270 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

2.2 Beton konstrukcyjny  
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w 
projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły. Konsystencja 
betonu plastyczna K-3. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiające betonowanie mogą być stosowane w 
ilościach i warunkach podanych w aprobatach technicznych. 
Nie dopuszcza się do stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
2.3 Domieszki do betonu 
Chemiczne domieszki do betonów powinny spełniać wymagania normy PN-EN 206-1.2003/Ap1:2004Beton. 
Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 
Właściwość i skuteczność domieszki należy sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z cementami, 
kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. 
Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej 
mieszance betonowej, należy wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego oddziaływania i 
zapewnienia ich zgodności. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia 
betonu. 
Domieszki mogą być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora nadzoru oraz z należytą 
ostrożnością, zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszki jak i metoda jej 
stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, któremu należy dostarczyć informacje :  

a) typowa ilość domieszki oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy zwiększenia lub zmniejszenia tej ilości 
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b) chemiczna nazwa ( nazwy) głównego składnika czynnego w domieszce 
c) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilości zalecanej przez 

producenta 
d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać parametry wskazane w  Projekcie 

technologicznym betonowania. 
2.4 Dylatacje 
Dylatacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Podział obiektu dylatacjami został 
wyszczególniony na rysunkach. Wypełnienie dylatacji  wełną mineralną twardą z krawędziami 
zabezpieczonymi listwami systemowymi. Całość robót realizowana  w oparciu o  zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru Projekt technologiczny betonowania. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  betonowych  
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio przeszkolone. 

a) rusztowania i deskowania 
      roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego do realizacji 

robót zgodnie z założoną technologią. Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i 
deskowań, oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 

b) betonowanie  
      roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. 

Dobór środków transportu wewnętrznego powinien zapewnić dostarczenie do miejsca 
betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 

Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich terminach realizacji 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Transport betonu 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi ( tzw, gruszkami), a 
czas transportu nie może być dłuższy niż : 
60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15º C 
40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20º C 
25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30º C 
chyba ,że  zastosowanie dodatków będzie stanowić inaczej. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót   betonowych  należy : 
      a)  sprawdzić, czy opór jednostkowy podłoża gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej 

równy wartości wskazanej w projekcie 
a) dokonać odbioru deskowania i zbrojenia 

Przy wykonywaniu robót  betonowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-06250 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  i badania przy odbiorze. 
5.3 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności : 

a) przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 
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-  wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp. 
-  wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw  izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być przed 
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad : 

a) wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3,0m 

b) przy zastosowaniu mieszanki plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry nie może 
odbywać się z wysokości przekraczającej 3,0m 

c) w przypadku układania mieszanki z większej wysokości należy stosować rury teleskopowe, rynny 
itp. 

d) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się  deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji 

e) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki 

f) w okresie upalnej, słonecznej pogody mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierną utratą wody 

g) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed wodą 
opadową, w przypadku gdy na mieszankę betonowa spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć 

h) w miejscach , w których skomplikowany kształt  deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenia 
utrudniają  mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 
za pomocą sztychowania 

Przerwy w betonowaniu : 
a) przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach uprzednio 

przewidzianych w projekcie i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
b) ukształtowanie betonu w przerwach roboczych powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym 
c) przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować  w miejscach 

najmniejszych sił poprzecznych 
d) powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych to jest w zasadzie pod kątem 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej  powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich 
powierzchni 

e) powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna być starannie przygotowana do połączenia 
stwardniałego z e świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
okruchów luźnych oraz warstwy szkliwa cementowego przez przepłukanie wodą 

f) resztki wody w zagłębieniach powinny być usunięte przed betonowaniem 
g) okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 

drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien być ustalony przez nadzór 
techniczny ( laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20º C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy niż 2 godz 

h) przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu 

i) w przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych  w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po 
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy 
deskowaniem a powierzchnią betonu. 
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Pielęgnacja i dojrzewanie betonu – twardnienie betonu w warunkach naturalnych : 
a) warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu, jego pielęgnacja powinny : 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidzianego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
skurczowych w betonie 
-    chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

b) w okresie pielęgnacji betonu należy : 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych, przez ich osłanianie i 
zwilżanie stosownie do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych 
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów 
portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 

c) duże masywy betonowe powinny być polewane według specjalnej instrukcji 
d) powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi, zabezpieczającymi przed 

parowaniem wody. Środki te powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez producenta 
5.5 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Zasady ogólne : 

a) mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
b) mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 

w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej 
c) ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto ustawione i nie pozwala na stosowanie wibratorów 
pogrążanych 

d) przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa niż 1,5 krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego 
długości). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę uprzednio 
ułożonej mieszanki 

e) przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczonej warstwy 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w 
konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12cm. 

f) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych jak i skuteczny promień działania powinny by ć ustalane doświadczalnie dla 
każdego rodzaju mieszanki betonowej 

g) zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp 

h) opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 
i) wibratory powinny być dobierane do konstrukcji o rodzaju deskowań 
j) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów  wgłębnych 
k) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni betonu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Rusztowania i deskowania  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych deskowań i rusztowań stosowanych przy 
wykonaniu konstrukcji z betonu  muszą być zgodne z zaleceniami producenta. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

a) warunki ogólne : 
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- badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały  czas trwania robót 
betonowych 

- kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych 
mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji 
projektowej 

- podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości mieszanki 
betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania oraz prawidłowości przebiegu 
twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia 
konstrukcji 

- w ramach przeprowadzanej kontroli należy sprawdzać różnicę  pomiędzy przyjętą 
konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną tzw. metodą stożka opadowego 

- ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii 
betonu przy stanowisku betonowania; liczba próbek powinna być ustalona z Inspektorem 
Nadzoru 

b) konsystencja mieszanki betonowej : 
- sprawdzenie jej  przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Zaleca 

się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze mieszanki 
betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego 
czasu transportu lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą 

- różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć 
+20% wartości wskaźnika Ve-Be, + 1cm wg metody stożka opadowego 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w 
planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż : 

-    1 próbkę na 100 zarobów 
-    1 próbkę na 50m3 
-    1 próbkę na zmianę roboczą 
-    3 próbki na dobę 
-    6 próbek na partię betonu 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150x150x150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
Inspektora nadzoru ze spisaniem protokołu z pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika budowy przez jedną dobę w 
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250. 
d) nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
e) odporność na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych na 
stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w  okresie betonowania 
obiektu, ale nie rzaqdziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania. 
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w  wieku 
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90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza się na 6 
próbkach po 28 dniach 
f) dokumentacja z kontroli jakości betonu 

- dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu 

- dla każdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez producenta 
dokument określający klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbędne dane 

- zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe dane 
merytoryczne : okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu charakterystykę 
betonu wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań, wyniki badań dodatkowych, okres, w którym wyprodukowano daną 
partię betonu 

- dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia a także rzeczywiste cechy 
betonu znajdującego się w konstrukcji 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów 
konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje się oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i 
deskowania. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu ( deskowanie) 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót . 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-06250  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 

8.5 Odbiór konstrukcji monolitycznych 
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty 
: 
a) rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w trakcie realizacji 

budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze 
b) dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty nadzoru 

autorskiego) 
c) wyniki badań kontrolnych betonu 
d) protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
e) protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 
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f) protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
g) protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża 
h) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego 
Niezależnie od powyższych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powierzchnia winna być poddana badaniu i ocenie  pod kątem : 
a) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
b) zgodności z projektem otworów i kanałów 
c) prawidłowości ustawienia części zabetonowanych 
d) prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
e) prawidłowości ułożenia izolacji 
f) prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp. 
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiarów 

8.6 Parametry techniczne odbiorowe 
a) sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań : 
a. przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować 
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

8.7  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.8  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.9  Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót 
dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.10 Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy  
d)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
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f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-06270  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy 
                                               Odbiorze 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  
                                               Statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 
                                               Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
                                               Klasyfikacja i określenie środowisk 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementów stropów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989  
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STB  07.07  ELEMENTY  DREWNIANE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru  
elementów konstrukcyjnych drewnianych w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac 
Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) elementów drewnianych konstrukcji dachu ze wzmocnieniem, impregnacją  i deskowaniem, w 
standardzie zgodnym z dokumentacją projektową  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów drewnianych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 

zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe przy wykonywaniu  elementów drewnianych.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

2.2 Zakres  asortymentowy 
a) elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy sortowanej wytrzymałościowo, 

odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej  
b) inne rodzaje drewna należy sortować w przypadkach technicznie uzasadnionych 
c) wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne  należy wykonywać z drewna twardego 
d) drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi 
e) zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej 
f) klasa wytrzymałości powinna odpowiadać ustaleniom projektowym 
g) wilgotność drewna nie powinna przekraczać normy wskazanej w dokumentacji projektowej 

Elementy drewniane powinny być najwyższej kategorii jakości producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji. 
3.3 Sprzęt do  wykonania  robót   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
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Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2 Składowanie elementów 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, odizolowane od podłoża warstwą 
folii, ułożone na podkładach twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Podkłady powinny być rozmieszczone zgodnie z warunkami składowania określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Przy układaniu warstwowym, wysokość składowania nie powinna przekraczać  trzech elementów. 
Warstwy składowania powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi, rozmieszczonymi 
w sposób nie powodujący ich deformacji. 
Elementy pionowe mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie 
powinien przekraczać 15º.  
5.3 Wykonanie elementów 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z indywidualnym opracowaniem 
technicznym. Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne, w zależności od 
wskazań dokumentacyjnych. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianej nie powinny przekraczać wielkości 
podanych w dokumentacji technicznej. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianej w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie 
powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej : 

a) +/- 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm 
b) +/-0,5mm przy wymiarze od 6mm do 25mm 
c) +/-1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm 
d) +/- 2,00mm przy wymiarze od 101mm do250mm 
e) +/- 5,00mm przy wymiarze od 251mm do 120mm 
f) +/- 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm 
g) +/- 15mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm 
h) +/- 20mm przy wymiarze  ponad 6000mm 

Elementy konstrukcji drewnianej produkowane metodą przemysłową powinny być objęte kontrolą jakości 
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Części elementów konstrukcji stykające się z  elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być izolowane. 
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed wilgocią, korozją 
chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej. Sposób zabezpieczenia 
elementów konstrukcji przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz 
powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 
5.4 Połączenia klejone warstwowo oraz połączenia mechaniczne 
Drewno zastosowane do realizacji robót powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 386 oraz PN-EN 
1912. 
Wilgotność drewna klejonego warstwowo  powinna być zgodna z dokumentacją techniczną, wymaganiami 
technologii i nie przekraczać 15%. 
Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz zasady określania 
wytrzymałości charakterystycznych powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1194. 
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Kleje stosowane  do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 301. Kleje kazeinowe mogą być stosowane tylko do konstrukcji drewnianych zabezpieczonych 
przed wilgocią. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni  itp. Powinny spełniać wymagania normy PN-B-030150:2000 
oraz PN-EN 912. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Klasy kontroli 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji występują dwie klasy kontroli : 

a) klasa kontroli zwykłej 
b) klasa kontroli rozszerzonej 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Obejmuje 
kontrolę w czasie wykonania ( produkcji – z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) oraz kontrolę 
zgodności z wymaganiami. 
Kontrola odnosi się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów w konstrukcji i określonych operacji. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna stosuje 
się klasę kontroli I. 
6.2 Rodzaje kontroli 
W fazie bieżącej ( międzyoperacyjnej) należy sprawdzić : 

a) ogólną zgodność przebiegu procesu wykonania i montażu z technologią w zakresie kwalifikacji  
montażystów , sprzętu, parametrów i  kolejności wykonania robót 

b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 
c) jakość wykonania poszczególnych połączeń 
d) prowadzenie dziennika budowy 
e) jakość  połączeń , które po całkowitym  wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu ) należy sprawdzić : 
a) prawidłowość  użytych materiałów 
b) dziennik budowy 
c) oczyszczenie  konstrukcji 
d) zgodność długości i liczby połączeń z dokumentacją 
e) wymiary połączeń 
f) jakość połączeń w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 

W szczególności powinny być oceniane : 
a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c) wykonane zabezpieczenia 
d) osadzenie  konstrukcji  
e) prawidłowość wykonania z  uwzględnieniem szczelności i stabilności  
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 
g) zabezpieczenie drewna 
h) wilgotność drewna 
i) prawidłowość usytuowania elementów w pionie i poziomie 
j) prawidłowość wykonania połączeń klejonych na podstawie : 

• oceny jakości stosowanych materiałów 

• warunków klimatycznych 

• zgodności klejenia z technologią producenta kleju 

• sprawdzenia, czy nie istnieją rozwarstwienia spoin 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 



 35 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy kalkować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za poprawne jeżeli spełnione są wszystkie elementy odbiorowe. 
8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

8.4 Odbiór  częściowy techniczny robót  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)  Dzienniki budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i 

gatunki 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej  

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących.  
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Metoda wizualna. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne. 
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 
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STB  07.08    DACH 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   dachu  w 
zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  
Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) pokrycia dachu dachówką karpiówką ceramiczną z zabezpieczeniem folią 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe  prac  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport  i  
przechowywanie blachy zgodnie z instrukcją producenta 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Montaż  
Ogólne zasady montażu : 
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a) przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostarczonych elementów 
b) konieczne jest wytyczenie miejsc montażowych i sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją 
c) po wykonaniu montażu należy sprawdzić poprawność mocowania, szczelność i jednorodność 

kolorystyczną 
d) materiał powinien     posiadać atesty i zostać  dopuszczony do wbudowania przez Inspektora 

nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 

a) sprawdzenie właściwości technicznych materiałów 
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek 
d) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  w zakresie  wykonania jest zgodny z przedmiarem. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
8.3  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania  robót 
d) szczelność pokrycia 
e) rodzaj podłoża i sposób przygotowania go po pokrycie 
f) pochylenia połaci, spadki podłużna rynien dachowych i koryt odwadniających 
g) sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem  
h) sposób mocowania instalacji odgromowej 
i) opierzenia kominów 

8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.4  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
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później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.5  Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
a) ustalenia technologiczne 
b) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
c) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
PN-EN 538:1999 Dachówki ceramiczne. Badanie nośności na zginanie 
PN-EN-539-1:1999 Dachówki ceramiczne. Określenie charakterystyki fizycznej. Badanie 

przesiąkliwości. 
PN-EN-539-2:2000 Dachówki ceramiczne. Określenie charakterystyki fizycznej. Badanie 

mrozoodporności. 
PN-EN-1024:2000 Dachówki ceramiczne. Określenie  cech geometrycznych 
PN-EN-1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 
PN-EN-1304:2002/Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 
PN-75/B-12029 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory. Badania. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory. Badania. Zmiana Az1 
 
Informacje techniczne i technologiczne producenta materiałów i systemów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  07.09     OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. WSTĘP 
5.3 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania , dostawy, 
montaŜu i odbioru    obróbek blacharskich w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac 
Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  : 

a)  opierzeń i obróbek blacharskich  z blachy cynkowej grubości minimum 0,6mm 
b) rur spustowych   i rynien z blachy cynkowej grubości minimum 0,6mm 
c) parapetów zewnętrznych  z blachy cynkowej grubości 0,6mm,  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem robót zgodnie z  ustaleniami projektowymi 

b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być zastąpiona 

przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  robót  należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp oraz wytycznych  projektowych. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.3 Sprzęt do  wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Transport  materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. W czasie transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  wykonania robót należy sprawdzić  : 

a) rodzaj i parametry techniczne blachy i galanterii 
b) zgodność z dokumentacją 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinny być oceniane : 

a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) szczelność, stabilność i jakość  opierzeń z blachy  
c) właściwości techniczne blach 
d) równość powierzchni i wymiary gotowych obróbek 
e) parametry techniczne elementów systemowych 
f) rozwiązania systemowe mocowań elementów 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami . 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w   jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2  Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) prawidłowość osadzenia elementów  
d) szczelność, jednorodność  i stabilność  osadzonych elementów 

8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi końcowemu robót 

8.4 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.5 Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a)  rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)  ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk-tytan. 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem aluminium – cynk. 
-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003  Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma walcowana na gorąco w sposób 

ciągły. Tolerancje i wymiary. 
PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy                                    
                                    Odbiorze 
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich wyrobów 
 walcowanych dla budownictwa 
PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
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STB  07.10  WYKOŃCZENIE   POSADZEK 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru  
wykończenia posadzek   w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie    : 

a) posadzek na schodach z  płytek granitogresowych 30x30cm,  zgodnie z dokumentacją projektową 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

e) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin posadzkowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem   robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 

f) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
g) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 

zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
h) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania  robót. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  okładzin  posadzkowych  należy przestrzegać zasad podanych w normach : 
PN-EN 176  Płytki 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

2.2  Zakres  asortymentowy 
a) Materiał systemowy   oraz warstwa samopoziomująca i wyrównująca  
b) zaprawa klejowa 
c) zaprawa fugowa 
d) płytki posadzkowe 

Wszystkie materiały i akcesoria powinny być najwyższej kategorii jakości producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.4 Sprzęt do  wykonania  robót  posadzkowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Elementy  powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
 
 



 43 

4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  wykonywania okładzin posadzkowych należy sprawdzić  : 

a) prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość 
b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
c) płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów 
d) na posadzce powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki ( może to być 

linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
e) po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin pomiędzy 

płytkami 
5.3 Wykonywanie okładzin   
Należy przestrzegać zasad podanych w normach : 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 176  Płytki 
5.4 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane i sprawdzone.  
5.5 Wykonanie okładzin   

a) sprawdzenie podłoży 
b) ułożenie płytek na klej 
c) ułożenie cokołów  
d) spoinowanie płytek 
e) oczyszczenie płytek 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5-35º C. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, otrzymana masa powinna być 
jednolita, bez grudek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek i stopni   należy sprawdzić jakość podłoża 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii posadzek i stopni. 
Spoiny podziałów posadzkowych  powinny być skomponowane ( jednej linii lub równych odstępach) ze 
spoinami pozostałymi. 
Warstwa kleju pod płyty nie może zawierać pustych miejsc. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek należy sprawdzić spadki do elementów 
odwadniających. 
Podłoże pod płytki ( zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna 
być zgodna z PN/B-10107 lub DIN 18156, nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach ( końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin posadzkowych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań powinien być zgodny  z zasadami podanymi w normie PN-63/B-10145 
Posadzka  z płytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-EN 176 Płytki gres  
W szczególności powinny być oceniane : 

a) właściwości techniczne zastosowanych płytek 
b) właściwości techniczne posadzki: wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i twardość zgodnie z 

technologią zastosowanego systemu. 
c) nasiąkliwość płytek 
d) prawidłowość zachowania kształtu elementów ( zwichrowanie, łukowatość, rombowość) 

Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej okładziny posadzkowej  
7.4 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a)  zgodność z dokumentacja techniczną 
b)  rodzaj zastosowanych materiałów 
a) przygotowanie podłoża 
b) należyte przyleganie do podkładu 
c) prawidłowość przebiegu spoin 
d) prawidłowość ukształtowania powierzchni 
e) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
f) jednolitość barw płytek ( wzór) 
g) odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m) 
h) odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe niż 2 mm na 

całej długości łaty 
i) powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków 
j) dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może 

przekroczyć 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m 
k) w podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 

przeciwskurczowe 
l) osadzenie kształtowników systemowych poprzecznych i podłużnych 
m) zamontowanie płytek  i elementów  
n) ocena wyglądu zewnętrznego elementów 
o) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych  

8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
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Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu  
c)   odbiorowi końcowemu robót 

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.6 Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

i) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
j) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
k) Dzienniki budowy  
l) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
m) ustalenia technologiczne 
n) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
o) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardzości wg skali Mohsa 
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania. 
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej  na bazie  

żywic reaktywnych. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 
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STB  07.11  IZOLACJE   
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych i cieplnych w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac 
Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie :  

a) izolacji przeciwwilgociowych na zagruntowanym podłożu pojedynczą i podwójną papą 
termozgrzewalną  

b) izolacji poziomej z płyt styropianowych 
c) izolacji poziomej i pionowej z wełny mineralnej 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe robót. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-
10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze.  
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

2.2 Powłoki izolacyjne 
Papa termozgrzewalna , styropian, wełna mineralna -  w standardzie zgodnym z dokumentacją projektową.. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych   powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać na podkładach z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 



 47 

Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej , ściśle jedno obok drugiego, najwyżej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
4.3 Transport materiałów  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 
DYSPERBIT może  być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów  
państwowych dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.06 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót    należy : 

a) przygotować podłoża – wypełnić ubytki i wyrównać powierzchnie izolowane 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10260  
Izolacje bitumiczne . Wymagania  i badania techniczne  przy odbiorze ; PN-77/B-27604 Materiały izolacji 
przeciwwilgociowej;  BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; warunkach 
technicznych podanych przez producentów. 
5.3 Wykonanie izolacji   
Parametry ogólne : 

a) podłoże betonowe ( z zapraw) o wytrzymałości konstrukcyjnej i wilgotności powietrzno – suchej 
b) gruntowanie powierzchni środkiem w standardzie  DYSPERBIT Czas odsychania gruntu  zależy od 

wilgotności podłoża i warunków temperaturowo – wilgotnościowych otoczenia ( latem do 24 
godzin, w pozostałych okresach do 48 godzin) 

c) składowanie materiałów przed montażem i montaż w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż 5º C 
d) papy należy układać na suchym podłożu ( gdy istnieje konieczność osuszyć powierzchniowo) 
e) papa termozgrzewalna – zgrzewanie całopowierzchniowe z ciągłą wypływką bitumu na zakładach 
f) styropian i wełnę mineralną należy układać na sucho 

5.4 Pokrycia z pap  
Roboty porywcze powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy PN-80/B-10240 oraz : 

a) pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 C 
b) szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm, należy je 

wykonywać zgodnie ze spadkiem połaci 
c) zakłady powinny być wzajemnie przesunięte 
d) w miejscach załamania powierzchni pokrycie należy wzmocnić 
e) pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 

wykonano dylatację budynku 
f) papa przed użyciem powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją producenta 
g) pokrycie z papy i zgrzewanej musi spełniać wymagania normy PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999 
h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz propan – butan należy przestrzegać zasad 

bhp i p-poż 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych powinien być zgodny  z zasadami podanymi 
w normie PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne . Wymagania  i badania techniczne  przy odbiorze 

b) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów izolacyjnych . Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
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dokumentacja projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z atestami 
wystawionymi przez wytwórcę. 

c) nie dopuszcza się stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

d) nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
e) warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 

a) sprawdzenie właściwości technicznych pap, styropianu i wełny mineralnej 
b) sprawdzenie ciągłości i szczelności  izolacji 
c) sprawdzenie szczelności  wykończeń obróbek papowych 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej izolacji. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
8.4  Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 

wilgotności podłoża , sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z 
podłożem 

8.5  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu  
c)   odbiorowi końcowemu robót 

8.6  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.7  Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.8 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
c) ustalenia technologiczne 
d) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
e) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

   
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania.  
PN-B-20130  Płyty styropianowe 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
   Produkowane fabrycznie.  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
   Wełna mineralna   
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989. 
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STB 07.12   WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykończenia ścian i sufitów w   GK, w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac 
Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie  : 
a) ścianek działowych oraz okładzin  stropów z płyt GK, GKFI  na ruszcie stalowym ocynkowanym  zgodnie z 
dokumentacja projektową 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe  prac  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu ścianek z płyt gipsowo – kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 Roboty okładzinowe. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie  PN-B-79405 
Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo – kartonowych : 

a) powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
b) wymiary i tolerancje : 

- grubość  +/- 0,5mm 
- szerokość +/- 0,6mm 
- długość +/-0,6mm 

c) wilgotność (%) + 10,0 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
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4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiet należy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych,  na równym i mocnym , a zarazem płaskim 
podkładzie. 
Wysokość składania – do pięciu pakietów o jednej długości, nakładanych jeden na drugim. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

a) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
b) przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów 
c) ścianki z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5º C pod 

warunkiem , że wciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0º C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60% do 80% 

d) pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności  w trakcie wykonywania robót powinno być oceniane : 

a) równość powierzchni płyt  
b) narożniki i krawędzie ( uszkodzenia) 
c) wymiary płyt ( zgodnie z tolerancją) 
d) wilgotność i nasiąkliwość 
e) obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
f) funkcjonalność ścianek systemowych 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót  jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
8.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach 
e) sprawność funkcjonowania okuć, stabilność 
f) wichrowatość powierzchni 

– powierzchnie powinny stanowić płaszczyznę pionową, poziomą lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji technicznej. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostolinijne 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty kontrolnej o długości 2m w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią powinien 
być dokonywany z dokładnością do 5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki : 
a) odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większa 

niż 2mm i w liczbie nie większa niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m 
b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5mm na 1mb i ogółem 

nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości i 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego  nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem 

nie więcej niż 3mm  na całej powierzchni ograniczonej ścianami 
d) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta  przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 

2mm 
8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy   i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika   budowy   i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.6 Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.7  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 
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a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki   budowy   
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki – wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 
   Wełna mineralna 
PN-B-79405:1997/Ap1 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 
PN-EN 12859:2002 Płyty  gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań A1 
Wytyczne technologiczne producenta wybranego systemu  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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STB  07.13  STOLARKA  DRZWIOWA I OKIENNA  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  okien i drzwi 
w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi  wykonanie : 

a) okien PCV w standardzie zgodnie z dokumentacja projektową,  
b) drzwi zewnętrznych i wewnętrznych  w standardzie zgodnie z dokumentacja projektową, 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem  ścianki  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe  stolarki . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu  stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085   
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne” 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się możliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki   
Stolarka  powinna być magazynowana  starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej . 
4.3 Transport stolarki   
Transport stolarki należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do  montażu stolarki należy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia stolarki w zamki, okucia i galanterię 
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 
d) sprawdzić zgodność i kompletność okuć okiennych 

5.3 Montaż stolarki  
Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

a) przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica 

b) w przypadku występowania wad w  wykonaniu  ościeża, ościeże należy  oczyścić i naprawić lub 
wymienić zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru 

c) w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach 

d) ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych 
e) po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu 
f) złącza należy  wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez producenta 
g) producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. 

5.4 Dylatacje 
Należy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót 
zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 
minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W takich wypadkach należy 
stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni 
ocynkowana grubości minimum 35 mm. Cięcia elementów stalowych zabezpieczyć przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku 
impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związku fluoru. 
5.5 Szklenie 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne według zestawienia  
Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność  zestawów szklanych i 
odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny  z zasadami podanymi w normie PN-
88/B-10085  Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 

b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana stolarka. 
Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych stolarki z atestami 
wystawionymi przez wytwórcę. 

e) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

f) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 



 56 

g) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć- 
konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe i okienne 
powinno otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem 

h) sprawdzenie niezawodności drzwi i okien – zachowanie sprawności po wykonaniu  określonej przez 
producenta ilości cykli 

i) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151 
j) oceniana jest wodoszczelność przegrody 
k) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła  i zamków zgodnie z dokumentacją techniczną 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych wykonanej stolarki i przegród w świetle 
ościeżnic 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m  wysokości 
stolarki, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy 

b) różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż : 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m 
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
8.4  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

8.5  Odbiór  częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad określonych w 
umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6  Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy  



 57 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  
wbudowanych materiałów i wyrobów 

e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) protokoły odbiorów systemów zamków  
h) protokoły odbiorów bram rolowanych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.        
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie. Definicje i opis 
PN-79/B-13054 Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane 
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia 
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie 
PN-88/B-12203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia 
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła. 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta.Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych Arkady 1989         
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STB  07.14  ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   robót malarskich 
tynków w zakresie  robót budowlanych ogrodzenia i portierni   w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym dla  Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) malowanie z gruntowaniem tynków wewnętrznych,  zgodnie z dokumentacją techniczną 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem  prac   zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe  robót malarskich. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03  „Wymagania 
ogólne”. 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie  
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 



 59 

a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia 
b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania 

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.  
5.2 Przygotowanie podłoża 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi  : 

a) gruntowanie podłoży ścian  
b) zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
c) usunięcie folii 

5.3 Technika malowania 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod 
uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. 
Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5º C i nie wyższa 
niż 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po 
malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą  PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane . 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
Warunki badań materiałów malarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do Dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od 
wykonania malowania. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie i przyczepność. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach  kwadratowych  . 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) wygląd zewnętrzny  

- równomierność rozłożenia farby 
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- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem  producenta 
-  brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie 
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok 
i) sprawdzenie elastyczności powłok 
j) sprawdzenia trwałości powłok 
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

8.3  Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi częściowemu  
b)   odbiorowi końcowemu robót 

8.4 Odbiór  częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się według 
zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e)   ustalenia technologiczne 
f)    protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g)   inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  NORMY 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami  
                                     emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwonnych 
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczenia wydajności i zużycia 
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 198 
 


