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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: 
 
 „BUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DŹWIGU SZPITALNEGO W DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

− wykonanie prac rozbiórkowych 
− wykonanie robót ziemnych 
− wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych 
− wykonanie przełożenia i wykonania instalacji 
− zainstalowanie dźwigu szpitalnego 

 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
ST – 01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
ST – 02 Roboty ziemne 
ST – 03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
ST – 04 Konstrukcje murowe 
ST – 05 Konstrukcje drewniane 
ST – 06 Konstrukcje stalowe i inne elementy stalowe 
ST – 07 Izolacje 
ST – 08 Stolarka budowlana 
ST – 09  Systemy suchej zabudowy 
ST – 10 Instalowanie wind 
ST – 11 Instalacje słaboprądowe 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektowej  
i ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, będzie zawierać 
następujące części: 
       -      Projekt budowlano-wykonawczy, 
       -      Przedmiary robót, 
       -      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
        
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 
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opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie 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 lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 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 urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
 
Określenia podstawowe 
 
Inżynier (Inspektor Nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 
ze zm.), certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
 
3. SPRZĘT 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera. 
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 Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są    

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy, 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.7. Dokumenty Budowy 
a) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
b) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty: 
1. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoły odbioru Robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń; 
6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
7. operaty geodezyjne, 
8. korespondencję na budowie, 
e) Przechowywanie dokumentów. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
 
7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór końcowy Robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w 
toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

 zamienne); 
3. Recepty i ustalenia technologiczne; 
4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 
5. Dzienniki Budowy; 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST; 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST; 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z  SST; 
9. Sprawozdanie techniczne; 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 
11.Wyniki badań i pomiarów elektrycznych; 
12. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 

1. Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego; 
3. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
4. Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 
 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami nw. aktów prawnych: 

− ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.), 

− ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.),  
− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

CPV – 45110000 - 1 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych i demontażowych przy budowie szybu i instalowaniu dźwigu w Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek i demontaży. 
 
W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- demontaż okien, 
- wycięcie fragmentu ocieplenia, 
- przekucia (powiększanie) otworów, 
- rozebranie części wykończenia dachu (pokrycie, obróbki, rynny itp.) 

− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe i demontażowe jakie występują przy realizacji 
umowy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Prace nie przewidują wbudowania materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i demontażowych pozostawia się do uznania wykonawcy.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- młotami wyburzeniowymi, 
- młotami kującymi, 
- odkurzaczem przemysłowym, 
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, 
- samochodami do wywozu odpadów, 
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- rusztowaniami, 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
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Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy, na podstawie dokumentacji projektowej 
wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 
wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
5.3.1.Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
5.3.2. Deskowanie dachu rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
5.3.3. Ściany (fragmenty) rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania. 
5.3.4. Rozbiórkę stolarki okiennej oraz parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. 
Materiały z rozbiórki odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki, o ile zostaną 
zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
5.3.5. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.3.6. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 
zachowane. Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały terenu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 
składować w kontenerach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 
zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze  zm.), 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j.  Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 02 ROBOTY ZIEMNE 

CPV – 45100000 - 8 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych przy wykonywaniu prac związanych z budową szybu windy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z wykonaniem szybu windy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
-  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy i rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót, np.: 
- koparki, 
- równiarki lub spycharki uniwersalne, 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 21 ze zm.).  
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/8932-02. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania niwelacji, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposób 
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie 
wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych - ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze 
zm.). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
 
5.5. Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
· ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
· ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
· ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
5.6. Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie mniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 
uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 64/8931-02. Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 
 
5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.8. Podsypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót; 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 
śmieci; 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami; 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt 8. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
 - sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją; 
 - kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie; 
 - sprawdzenie przygotowania terenu; 
 - kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
 - sprawdzenie wymiarów wykopów; 
 - sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
 - ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania 
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i mieszanka. 
 
8.2. Akty prawne: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), 
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.), 
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

CPV – 45210000-2 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy szybu windowego w DPS w 
Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 

− podkład betonowy z betonu kl. C8/10 (B10) pod szyb windy, 
− elementy żelbetowe szybu, z betonu kl. C25/30 (B-30), 
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji 

umowy. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlano 
-wykonawczym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 
-  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883); 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Deskowanie: 

− drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostałe materiały do budowy 
deskowań, 

− łączenie deskowań poprzez usuwalne złącza lub zatrzaski metalowe o stałej lub zmiennej długości, nie 
pozostawiające w powierzchni elementu otworów o średnicy większej niż 25 mm, 



BUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DŹWIGU SZPITALNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

________________________________________________________________________ 
APUS Projekt Piotr Jasiniak,  Poznań 

 

16 

− środek antyprzyczepny: aktywne chemiczne środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

 
2.2.2. Zbrojenie 

− zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali jak podano w 
dokumentacji. Stal musi spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264, 

− elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264, 
− drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki.  

 
2.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
 

Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 

a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 

Woda 
Można stosować bez badania wody wodociągowe. Stosuje się wodę czystą, nie zawierającą oleju, kwasu, zasad, 
związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250 
 

Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z 

wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy 
uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez 
Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz deskowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy.   
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej i cementu 
luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić dostarczenie jej do miejsca układania w takim stanie, aby nie 
wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenia, zmiana składu mieszanki (ubytek wody) oraz 
obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Przewożoną 
mieszankę betonową należy chronić przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna zostać ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania. Nie 
powinien on przekraczać 1 godziny. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie 
może zmienić czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inżyniera. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 1.4. 
 
5.2.  Deskowania 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami.  
B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 

luźną ziemię. 
C. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 

położenia i wymiarów wymaganych. 
D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 

ograniczać do minimum. 
E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 

wzmacniać 25mm taśmą stalową 
F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 

zgodnie z projektem. 
G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości, 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane zgodnie z 
określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny wykonawcy.  

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań, mające wchodzić w kontakt z betonem, przed przystąpieniem do 

prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, 
brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 

5.2.4. Rozbieranie deskowań 
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A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań. 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 

miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inżyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu 
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

C.  Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie 
mogą zostać pod tynkiem. 

 
5.3 Zbrojenie 
 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 

 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.4 
B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 

układ zbrojenia. 
C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 

wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych 
rysunków roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty muszą być gięte na 
zimno. 

 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 

zanieczyszczenia. 
B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 

C. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
D. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 
E. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 

zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inżynierem. 

 
5.4. Betonowanie 
 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
A. Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu budowy. 
B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
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mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane Inżynierowi. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inżyniera. 

2. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 MPa, jeśli w rysunkach i 

specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, 
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Inżynier. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier 
wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu: 

- Fundamenty: 70-80 mm, 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm, 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm. 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W 
celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  tylko przy 
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 

kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 

Inżyniera, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować 
w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo 
lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu 
należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
 

5.4.3. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 
o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na 
miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania. 
 
5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych 
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 300 C. W 
celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 
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B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4o C bez 
specjalnego zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony 
nowym na koszt Wykonawcy. 
 

5.4.5. Drobne naprawy 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane czy nie, powinny 

być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy, co do 
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi 
się z nią powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją, przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń.   
 

5.4.6. Prace wykończeniowe 
Wygładzanie powierzchni: 

c) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 
d) wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
e) wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

Wykończenia płyt i podłóg:  
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, 
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w 
przypadku jego wystąpienia, naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

 
5.4.7. Pielęgnacja betonu 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi 
lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu 
upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C. W trakcie pielęgnacji betonu w fundamentach i wieńcach należy: 
1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 

utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
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4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie tego wykluczało zastosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt, Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 

6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- - deskowań, 
- - zbrojenia, 
- - cementu i kruszyw do betonu, 
- - receptury betonu, 
- - sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- - sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- - dokładności prac wykończeniowych, 
- - pielęgnacji betonu. 

 
6.2.  Kontrola jakości betonów 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót 
objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich 
frakcji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej 
mieszanki betonowej.  
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy  
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250  - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne 
PN-80/B-03400  - Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych 
PN-81/B-30003  - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1   - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2   - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie.  
 
8.2. Akty prawne: 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 
− ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1645 ze zm.), 
− ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 
− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-04 KONSTRUKCJE MUROWE 

CPV – 45210000-2 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach budowy szybu windowego w DPS w Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
przygotowaniem rusztowań, dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji murowych 
wykonywanych na miejscu.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− Przygotowanie i montaż potrzebnych deskowań, 
− Przygotowanie zaprawy murarskiej, 
− Wykonanie ścian z bloczków silikatowych gr. 24cm, 
− Wykonanie narożników i połączeń, 
− Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 
-  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883); 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Bloczki silikatowe 
Bloczki wykonane z naturalnych materiałów: piasek, wapno, woda. Bloczki powinny mieć kształt 
prostopadłościanu, posiadać równe krawędzie, gładkie płaszczyzny. Nie należy używać elementów 
wykruszonych. Dla zmniejszenia pracochłonności wykonania muru bloczki powinny posiadać otwory montażowe. 
Ściany wykonane z bloczków silikatowych należy ocieplić.  
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2.2.2. Zaprawy murarskie 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, poszczególne rodzaje zapraw powinny być 
zużyte w ciągu: 

- zaprawa wapienna – 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego), 
- zaprawa cementowo-wapienna – 5 godzin, 
- zaprawa cementowa – 2 godziny, 
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli i tym podobnych 
dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania 
techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. Do przygotowania zapraw można 
stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada 
wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie 
wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom normowym. 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich jak cement, wapno i gips powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej 
mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.  
Przy murowaniu ścian z bloczków silikatowych typu Silka (lub o takich samych parametrach) należy stosować 
specjalną zaprawę do cienkich spoin. Należy zastosować zaprawę zalecaną przez producenta bloczków. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 3. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu i maszyn używanych do robót murowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu 
z Inżynierem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
Roboty murarskie wykonywane są przy użyciu następujących narzędzi: 

- Piony murarskie stalowe małe o średnicy 20 mm i długości 250 mm, 
- Łata murarska o długości 1,50 m i przekroju 28x66 mm, służy do sprawdzania równości krawędzi i 

płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomicy, 
- Poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypełnione eterem ze 

spirytusem, 
- Łata kierująca drewniana i warstwomierz narożny stalowy służą do wyrównywania warstw cegły w 

czasie wznoszenia muru, 
- Sznur murarski konopny o średnicy 2-3 mm, który naciąga się przy licu zewnętrznym wznoszonej 

warstwy cegły dla zapewnienia równego poziomu, 
- Skrzynia do zaprawy, tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa sztucznego o 

pojemności znormalizowanej 9 l, 
- Szafel do zaprawy o pojemności 150 l, 
- Kielnia murarska do nanoszenia i rozkładania zaprawy, blaszana, 
- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegły, 
- Betoniarka do wytwarzania zaprawy. 

 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 1.4. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe (w razie konieczności) 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót oraz pozostałymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić 
wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 
prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów i tym podobnych. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. 
W miejscu połączenia murów wykonywanych nie jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki, cegły i inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą lub moczyć.  
Stosowanie cegły, bloczków kilku klas i rodzajów jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2. Mury z bloczków silikatowych 
Mury z bloczków silikatowych należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw do 
pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin między bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy 
górnej. Do murowania ścian i filarów zaleca się stosować zaprawę cementową przestrzegając zasadę, aby 
wytrzymałość zaprawy nie była większa od wytrzymałości bloczków.  
Przed przystąpieniem do murowania należy bloczki oczyścić z kurzu. Wiązanie bloczków powinno być zgodne z 
zasadami wiązania pospolitego cegieł. 
Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych – od 10 do 
20 mm. Spoiny poziome w kolejnych warstwach muru powinny być przesunięte co najmniej o 8 cm. Wnęki i 
bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. W ścianach grubości 24 cm i 
mniejszej nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem gniazd i przebić dla przewodów 
instalacji elektrycznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

 
6.2.  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości, wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu, na podstawie tak zwanych 
badań doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 
nie odpowiadają świadectwem ITB oraz normom, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania 
makroskopowe (kontrola zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia, 
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przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z 
obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 
budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 7 i 8. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót 
murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu 
stolarki (ościeżnic). W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
- grubość muru 
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie 
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy  
PN-68/B-10020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024  - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych  
   betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 998-2:2004 - „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
PN-90/B-14501  - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03002:1999  - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu powszechnego 

użytku 
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 
PN-89/B-06258  - Autoklawizowany beton komórkowy 
PN-B-19301 (1997 r.) - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komórkowego 
PN-EN-679 (1998 r.) - Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN-1353 (1999 r.) - Oznaczenie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN-1352 (1999 r.) - Oznaczenie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN-1351 (1999 r.) - Oznaczenie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-B-19320 (1999 r.)  - Metoda badania wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu 

komórkowego sklerometrem ABA 
PN-EN-19355 (1999 r.) - Oznaczenie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego betonu komórkowego lub 

betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
 
8.2. Akty prawne 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 
• ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1645 ze zm.), 
• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-05 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

CPV – 45261100-5 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
konstrukcji drewnianej dachu w ramach budowy szybu windowego w DPS w Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji drewnianej dachu (montaż krokwi, deskowania dachu, łacenie). 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− wykonanie więźby dachowej z zastosowaniem drewna sosnowego klasy C-30, 
− impregnacja drewna do stanu trudnopalności za pomocą środka solnego, np.: „FOBOS-4”, 
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie  jakie występują przy realizacji umowy. 
 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlano 
-wykonawczym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 
-  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883); 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla 
odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy K27, a dla podłoża drewno klasy K33, 
według następujących norm państwowych: 
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
a) wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa 
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L.p. Oznaczenie K27 K35 
1. Zginanie 27 33 
2. Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 
3. Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 
4. Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
5. Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 
6. Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
 
b) dopuszczalne wady tarcicy 
Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1 do 1/2 
Sęki w całym przekroju do 1/4 1 do 1/3 
Skręt włókien do 7 % do 10 % 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki 
a) głębokie 
b) czołowe 

 
 
1/1 
1/1 

 
 
1 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Szerokość słojów Dopuszczalna na 

długości dwu krawędzi 
do ¼ szer. lub dług. 

Dopuszczalna na 
długości dwu krawędzi 
do ¼ szer. lub dług. 
 

 
Krzywizna podłużna: 
 1. płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 

  10 mm – dla grubości do 75 mm 
      2. boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

5mm – dla szerokości > 75 mm 
Wichrowatość: 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówności płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 20 %. 
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe, niż: 
- w długości do +50 mm  lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości do + 3 mm  lub do -1 mm 
- w grubości do + 1 mm  lub do -1 mm 
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm 
- w szerokości do + 2 mm  lub do -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości do + 1 mm  lub do -1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm 
- w szerokości do + 2 mm  lub do -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości do + 2 mm  lub do -1 mm dla 20% ilości 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm  i - 2 mm odchyłki wymiarowe. 
 
2.2.2. Łączniki 
a) gwoździe 
należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
b) śruby 
należy stosować : 
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śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 
c) nakrętki 
Należy stosować: 
nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 
d) podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
e) wkręty do drewna: 
Należy stosować: 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją ITB. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 3. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 1.4. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2. Więźba dachowa 
a) elementy należy wykonać przy zastosowaniu wzorników z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
b) długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny się różnić od wzornika więcej jak 0,5 mm 
c) dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: 
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- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm 
d) elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą 
papy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  

 
6.2.  Kontrola wykonania więźby i podłoża 
Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do wykonywania 
pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -10240 p. 4.3.2. oraz wymaganiami ujętymi w niniejszej 
specyfikacji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 7 i 8. 
Odbiór robót budowlanych, polegających na wykonaniu drewnianej więźby i drewnianego podłoża powinien odbyć 
się przed wykonaniem robót pokrywczych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
7.2. Odbiór drewnianej więźby i podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci. Sprawdzenie należy wykonać według warunków ujętych w niniejszej 
Szczegółowej Specyfikacji. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Przepisy podstawowe 
 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
 
8.2.Normy. 
- PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
- PN- EN – 844 – 1: 2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 
- PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-06 KONSTRUKCJE STALOWE 

CPV – 45261210-9 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
zadaszenia w ramach robót budowlanych przy budowie szybu windowego w DPS w Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji stalowych występujących w ramach przedsięwzięcia wraz z pokryciem powłokami 
malarskimi stalowych konstrukcji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal 
2.1.1. Konstrukcje stalowe 
- belka kalenicowa:  INP180 stal St3S 
- rama stalowa : słupy i belki 2xC200   stal St3S 
- słupek stalowy kwadratowy 100x100x6 mm   stal St3S 

 
2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementów stalowych 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.2.2. Odbiór stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2.3. Odbiór konstrukcji 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
 
2.2.4. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby, zakotwienie kotwami. 

2.2.5. Materiały do spawania - elektrody 
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Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.2.6. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:  
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo 
zast. PN-EN 20898-2:1998 
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

Zastosowanie: do mocowania elementów konstrukcyjnych. 

 
2.2.7. Kotwy mechaniczne. 
Zastosowanie: mocowanie elementów stalowych do konstrukcji żelbetowych. 
 
2.2.8.. Powłoki malarskie. 
Czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują: 
a) przygotowanie powierzchni do malowania 
b) czyszczenie strumieniowo-ścierne do osiągnięcia stopnia czystości SA 2 ½  wg PN ISO 12944, odpylenie, 
odtłuszczenie. 
c) nanoszenie podkładu gruntującego 
d) malowanie nawierzchniowe. 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych wykonać zestawem powłok epoksydowych (np. system StoCretec: 2x 
warstwa podkładowa StoPox ZNP + 2x warstwa wierzchnia StoPox UA). 
Roboty wykonać zgodnie z PN 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie – ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw.  
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić 
za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji, jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, 
które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub 
wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych zgodne 
z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 - 30°C, a 
wilgotność O - 90% RH. 
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2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja 
sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 5.1. 
 
5.2. Cięcie 
 Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.3. Prostowanie i gięcie 
 Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.4. Części do składowania 
 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie 
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
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 Rodzaj odchyłki Elementy konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

1 Nieprostoliniowość 
Pręty, blachownice, słupy, 
części ram 

0,001 długości lecz nie 
więcej jak 10mm 

2 Skręcenie pręta 
- 0,002 długości lecz nie 

więcej niż 10mm 

3 Odchyłki płaskości półek, ścianek 
środników 

- 2mm na dowolnym odcinku 
1000m 

4 Wymiary przekroju 
- Do 0,01 wymiaru lecz nie 

więcej niż 5mm 

5 Przesunięcie środka - 0,006 wysokości 

6 Wygięcie środnika 
- 0,003 wysokości 

 
Wymiar nominalny mm 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

5.4.1. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt 
ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1,5mm. 

Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin, 
– przetopienie grani, 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 Zalecenia technologiczne: 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 
– natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
 
5.4.2. Połączenia na śruby: 
– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 
– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni, 
– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru, 
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– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.5. Montaż konstrukcji 
 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne 
elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
 Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
   1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
   2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
  3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
   4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-07 IZOLACJE 

CPV – 45320000 - 6 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy szybu windowego w DPS w 
Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 
Izolacje przeciwwilgociowe 
- Izolacja płyty fundamentowej: izolacja pozioma: roztwory asfaltowe gruntujące + 1x papa termozgrzewalna do 
izolacji przeciwwilgociowych. Izolację wyprowadzić 10 cm poza obrys projektowanej płyty fundamentowej, izolacje 
pionowe i poziome: roztwór asfaltowy gruntujący 1x i półgesty 2x, oraz izolacja z papy termozgrzewalnej do 
izolacji przeciwwilgociowych. Izolację wyprowadzić  na powierzchnię ścian fundamentowych. 
 
- Izolacje ścian fundamentowych:  na pionowych powierzchniach ścian fundamentowych oraz na górnych 
powierzchniach ścian fundamentowych (rzędna +0,20 m) wykonać izolację przeciwwilgociową: roztwór asfaltowy 
gruntujący 1x + 1x papa termozgrzewalna do izolacji przeciwwilgociowych. Izolację pionową wyprowadzić do 
poziomu +0,30 – 10 cm powyżej cokołu na ściany. 
 
- Pokrycia dachowe : 
papa termozgrzewalna podkładowa układana na poszyciu dachu + papa termozgrzewalna nawierzchniowa o 
kolorze takim jak kolor istniejącego dachu.  
 
Izolacje termiczne : 
- Izolacja ścian fundamentowych i cokołów: 
Projektuje się izolację ze styropianu wodoodpornego lub polistyrenu ekstrudowanego grubości 12cm. 
 
- Izolacja ścian zewnętrznych : 
Ściany murowane  
Projektuje się izolację ze styropianu fasadowego EPS70 grubości 15 cm.  
Ściany szkieletowe 
W przestrzeni szkieletu izolacja z wełny mineralnej grubości 15 cm. Po zewnętrznej stronie na powierzchni z płyty 
OSB izolacja ze styropianu fasadowego EPS70 gr. 20 cm, w strefie przy połaci dachu do wysokości 25 cm ponad 
połać izolacja ze styropianu wodoodpornego gr. 15 cm. 
 
- Izolacja dachu : 
Dach nad szybem windowym : 
- w przestrzeni między murłatami i belką podwalinową mata z wełny mineralnej grubości 12 cm, na wierzchu 
druga warstwa maty z wełny mineralnej gr. 12 cm. – razem grubość izolacji 24 cm. 
Dach nad korytarzem dojścia do windy: 
- na stelażu sufitu podwieszonego między profilami ramy stalowej mata z wełny mineralnej gr. 15 cm, między 
jętkami druga warstwa maty z wełny mineralnej gr. 18 cm – razem grubość 33 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 
-  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883); 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Roztwór asfaltowo-gruntujący 
W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentów należy stosować roztwór gruntujący asfaltowy oraz 
masę asfaltową. 
 
Właściwości roztworu asfaltowego: 
 

 
 
 
Właściwości masy asfaltowej: 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
 
4.2. Transport materiałów 
- roztwór asfaltowy  
Roztwory asfaltowe są sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3 (ciekły zapalny) i powinny być 
przewożone w warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR. 
Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niż 450 kg. nie podlegają przepisom ADR. Materiały 
należy ładować w środkach transportu w pozycji stojącej, w ilości warstw określonej przez producenta tak, aby 
tworzyły zwarta całość zabezpieczoną przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2. 
 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
Pionowe izolacje przeciwwilgociowe 
Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykonać poprzez nałożenie warstwy preparatu izolacyjnego. Projektuje się 
ułożenie warstwy gruntującej z preparatu asfaltowego oraz warstwę preparatu wierzchniego. 
 
Roztwór gruntujący 
Podłoże na którym ma być wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi być czyste, wolne od luźnych frakcji i 
pyłów, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przed użyciem roztworu, należy dokładnie go wymieszać. Podkładowy 
roztwór asfaltowy nakłada się na powierzchnie betonowe w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotką 
dekarską, rolkowanie futrzanym wałkiem malarskim, malowanie pędzlem z twardym włosiem lub natryskiem po 
rozcieńczeniu benzyną lakową, dbając o to, żeby nie powstały zastoiska. 
 
Izolacja przeciwwodna typu lekkiego. 
Na wyschnięte i uprzednio zagruntowane podkładowym roztworem asfaltowym podłoże betonowe, nakłada się 
dokładnie wymieszaną, rozcieńczoną masę asfaltową. Nakładanie wykonuje się za pomocą szczotki dekarskiej lub 
pędzla z twardym włosiem w dwóch warstwach, grubości każdej warstwy około 1 mm. 
Drugą warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej. Czas oczekiwania przed ułożeniem drugiej 
warstwy wynosi około 12 godzin. Wykonywanie izolacji musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady 
posiadające licencję producenta. 
 
UWAGA 
Podczas pracy z roztworem asfaltowym należy zachować szczególne środki ostrożności: 
- należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami 
- należy unikać wdychania oparów podczas pracy z materiałami 
- podczas pracy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu 
- podczas pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów 
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Wszystkie materiały – płyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 90/B – 04815 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN – 83/C – 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN – EN ISO 527 – 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 
PN – 83/N – 03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT – 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych 
PN – EN 1767:2002(U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Analiza 
w podczerwieni 
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery – Oznaczenie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych 
PN – B – 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN – B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) 
 
8.2. Akty prawne 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 
• ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1645 ze zm.), 
• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-08 STOLARKA BUDOWLANA 

CPV – 45421000-4 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do wykonania w ramach budowy szybu windowego 
w DPS w Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem: 
- okna, 
- drzwi wewnętrznych. 
 
1.4..  Określenia podstawowe 
Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym. 
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w 
SST ”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 ”Wymagania ogólne”. 
 
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać wykaz 
ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 ”Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
Parametry okna 
Okno 01 – okno 100x100cm, okno PCV, uchylno- rozwierane  - szczegóły z w projekcie budowlanym.  

 
Parametry drzwi wewnętrznych  
Stolarka w kolorze białym, dymoszczelna o odporności ogniowej EI30 zamykana automatycznie podczas pożaru.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji: 

- wiertarka, 
- poziomica, 
- inne drobne narzędzia. 

 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 
 
Dla drzwi wewnętrznych kolejność montażu jest następująca: 
    -   sprawdzić poprawność wmurowania ościeżnicy stalowej, 
    -   założyć skrzydło drzwi w pełni wykończone. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 
odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, że profil sam w sobie nie powinien 
być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego łaty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy 
wyższych do 1,5mm., zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak 
jak 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska 
papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi 
uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową /przez porównanie, 
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 
- sprawdzenie osadzenia ościeży w murze, 
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych  elementów 
budowlanych  
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych.  

Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów  drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania.  
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  (PVC-U) do produkcji okien i drzwi 
balkonowych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-09 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY 

CPV – 45400000-1 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem obudowy stropu oraz ścian działowych z płyt GK w ramach prac 
budowlanych związanych z budową szybu windowego w DPS w Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż sufitów 
podwieszanych oraz ścianek działowych. 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST. Wymagania ogólne.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania ścian oraz sufitów na ruszcie 
powinny zostać zakończone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne.  
Przy wykonywaniu prac związanych z montażem ścian działowych proponuje się zastosowanie systemów, np.: 
NIDA. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 
2.2.1. Płyty gipsowe: 
 

Po
z. 

Wymagania GKB Zwykła GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

1  Powierzchnia  Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2  Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego  
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką łamał się nie powodując odklejania się od 
rdzenia 

3  Wymiary 
tolerancje, 
 mm  

Grubość  9,5±0,5, 12,5±0,5, 15±0,5, >18±0,5, 
Szerokość 1200(+0, -5,0) 
Długość [2000 - 3000] (+0, -6) 
Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5 

4  Masa 1 m płyty 
o grubości, kg  

9,5  ≤9,5   
12,5  ≤12,5 11,0 – 13,0 ≤12,5 
15,0  ≤15,0 13,5 – 16,0 ≤15,0 
>18,0  ≤18,0 16,0 – 19,0  

5  Wilgotność, %  ≤10,0 
6  Trwałość struktury przy opalaniu, 

min  
 ≥20  
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7  Nasiąkliwość, %    ≤10 
8  Oznakowanie  Napis na tylnej 

stronie płyty  
Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data  produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny 
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska 

 
2.2.2. Konstrukcja:  
- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 mm,  
- profil obwodowy,  
- profile główne: co 100 cm,  
- profile nośne: co 60 cm,  
- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem głównym),  
- łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili,  
- łączniki krzyżowe do łączenia profili - głównych i nośnych.  
 
Mocowanie:  
- blachowkręty 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm – mocowanie płyty do profili nośnych,  
- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili,  
- kołki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili do ścian,  
- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem obrotowym do stropu.  
 
Szpachlowanie:  
- masa szpachlowa,  
- taśma spoinowa,  
- masa szpachlowa do szpachlowania końcowego.  
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 dotyczące sprzętu podano w ST 00. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,  
- pistolet do wyciskania mas uszczelniających,  
- wiertarka, mieszadło ocynkowane,  
- naczynia do wody i zapraw,  
- wałki, pędzle,  
- kielnia, paca,  
- łaty, poziomice.  
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzenia i 
odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych 
należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty gipsowo-kartonowe oraz płyty z 
wełny mineralnej powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty 
z wełny mineralnej (systemu OWA) wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby 
wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące 
dane:  
- nazwę i adres producenta,  
- oznaczenie ( nazwę handlową),  
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- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady  
wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne.  
 
5.2. Montaż ścianek działowych z  g–k  
Prace należy rozpocząć od prawidłowego wyznaczenia przebiegu ścian na posadzce i suficie. Zamocowanie do 
podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy 
elementami poziomymi - Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być 
tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie 
stabilizuje się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w 
momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że 
rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej 
izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, 
podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne, wykonaną z elastycznej pianki 
polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego 
montażu.   
Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 
Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. Jeśli istnieje konieczność 
sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby 
poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie 
powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu, płyty g-k nie powinny dotykać 
ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń 
zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w 
rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, 
aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po 
ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na 
tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 
 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować :  
- kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez 
dostawców systemu),  
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu,  
- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), prawidłowość 
zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach,  
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).  
 
Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli: 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

  
pionowego poziomego 

    
Nie większe niż 2 mm i 
liczbie nie większej niż 2 
na łacie kontrolnej (2m) 

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

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi 

Nie większe niż 2 mm 
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6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu 
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE): 
- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne, pkt 8 
 
7.2. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. 
 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze.  
PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska.  
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.  
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania ścian 
działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych.  
PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 
budowlanych.  
PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-10  INSTALOWANIE WIND 

CPV – 45313100-5 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową szybu i montażem dźwigu szpitalnego zewnętrznego w DPS w Lisówkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w 
pkt 1. 
A. Roboty budowlano-instalacyjne: 
• wykonanie niezbędnych instalacji zasilających i oświetleniowych, sygnalizacyjnych, itp., związanych z instalacją 
dźwigu, 
• wykonanie linii zasilania maszynowni dźwigu. 
 
B. Dostawa i montaż dźwigu osobowego 
 
• Dodatkowe elementy: 
a) przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń zainstalowanych urządzeń, 
b) dostarczenie karty gwarancyjnej i wymaganego certyfikatu na każdy samodzielny element dźwigu, 
c) dostarczenie technicznej instrukcji obsługi dźwigu i jego urządzeń, 
d) dostarczenie instrukcji użytkowania dźwigu, 
e) organizacja odbioru dźwigu przez UDT, 
f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dźwigu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Dostawa i montaż dźwigu osobowego linowego o napędzie elektrycznym zlokalizowanego w projektowanym 
szybie wewnętrznym w budynku DPS w Lisówkach. 
 
Wykonawca uwzględni: 
• wykonanie i zatwierdzenie przez UDT dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w języku dla dźwigu i dla 
każdego samodzielnego elementu wyposażenia dźwigu, 
• dostarczenie karty gwarancyjnej i wymaganego certyfikatu na każdy samodzielny element dźwigu, 
• dostarczenie instrukcji użytkowania dźwigu, 
• organizację i odbiór dźwigu przez UDT, 
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dźwigu. 
 
1.6. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.6.1. Dźwig elektryczny szpitalny, linowy, fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia  
2011 r., spełniający warunki polskiej oraz europejskiej normy. 
 
1.6.2. Właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
- drzwi centralne dwuskrzydłowe o szerokości min. 1200 mm, 
- kabina o wymiarach min. 1400 x 2400 mm,  
- nośność min. 1600 kg, 
- liczba osób min. 21, 
- prędkość jazdy min. 1,0 m/s, 
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- kabina i drzwi szybowe wykonane ze stali powlekanej, 
- poręcze, listwy przypodłogowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
- podłoga antypoślizgowa z kamienia naturalnego, 
- oświetlenie awaryjne, akumulatorowe min. 2 h, 
- lustro naprzeciw drzwi o wymiarach min. 1/2 ściany kabiny,  
- wyświetlacz z podświetlanymi przyciskami w kabinie i na każdej kondygnacji, 
- układ łączności kabiny z portiernią, 
- wentylator mechaniczny załączany automatycznie, 
- dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco produkowanym, 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących normach i przepisach, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 
ze zm.), certyfikaty bezpieczeństwa oraz inne dokumenty świadczące o możliwości zastosowania do wykonania 
niniejszej inwestycji. Wszystkie dostarczone materiały i urządzenia muszą być wolne od obciążeń prawnych, opłat 
celnych, itp. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 pkt 2. 
 
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. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Tam gdzie dokumentacja techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla nowego dźwigu oraz szybu i maszynowni przyjęto standard wykonania przy uwzględnieniu istniejących 
warunków technicznych budynku i wymagań obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
 
Dodatkowo należy przewidzieć przeprowadzenie niezbędnych robót dostosowawczych budowlano-instalacyjnych 
dla szybu i maszynowni aby uzyskać niżej wymienione parametry techniczno-użytkowe. 
 
 5.1. Standard wykonania i wyposażenia dźwigu: 
• Dźwig elektryczny linowy, fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2011 r., spełniający warunki polskiej 
oraz europejskiej normy. 
• Montaż napędu: napęd elektryczny, z niezbędnymi osłonami ruchomych elementów, zasilany poprzez falownik 
częstotliwości zmniejszający zużycie energii, umożliwiający płynną zmianę prędkości oraz zabezpieczony przed 
przegrzaniem uzwojeń i niepełnym zasilaniem. 
• Wykonanie instalacji sterowniczej: tablicy sterowej i tablicy wstępnej wraz z niezbędnymi aparatami, systemem 
odwzorowania położenia kabiny w szybie. 
 
5.2. Maszynownia: 
• Temperatura w maszynowni od +5 °C do +40 °C. 
• Oświetlenie maszynowni: 200 lx.  
• Wentylacja maszynowni wyprowadzona na zewnątrz. 
• Do maszynowni dźwigu należy doprowadzić linię zasilającą. 
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• W maszynowni nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji oprócz tych związanych z pracą dźwigu. 
• Posadzka: niepyląca, antypoślizgowa, zabezpieczona przed wsiąkaniem olejów i smarów. 
• Ściany i sufit: powinny być wykonane z trwałych materiałów budowlanych, niesprzyjających emitowaniu i 
osiadaniu kurzu. Ściany i sufit pomalować farbą niepylącą, np. emulsją akrylową. 
• Maszynownia powinna być wyposażona w gaśnicę do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych. 
 
5.3. Szyb 
• Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu. 
• W szybie nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji oprócz tych związanych z pracą dźwigu. 
• Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych uskoków i 
występów. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
a) na ścianie z drzwiami ± 5 mm, 
b) na pozostałych ścianach ±20 mm. 
• Ściany szybu powinny mieć wymaganą wytrzymałość mechaniczną, aby nie wykazywały: 
a) odkształcenia trwałego, 
b) odkształcenie sprężystego większego niż 10 mm. 
• Podszybie powinno posiadać wymaganą wytrzymałość mechaniczną dla przyjętych obciążeń. 
• Podszybie powinno być zabezpieczone przed wsiąkaniem wody oraz olejów i smarów. 
• W szybie dźwigu należy zainstalować instalację oświetleniową zapewniającą w każdym miejscu szybu natężenie 
światła min. 50 lux. Wykonać białkowanie szybu farbą emulsyjną niepylącą. 
• Wentylacja szybu: o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu, wyprowadzona na zewnątrz. 
• W nadszybiu należy umieścić belkę lub hak montażowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki dodatkowy zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że 
całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. 
Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji. 
Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego wyposażeniem 
oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inżyniera błędy te mogą wpływać na 
prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały poddane testom do 
momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, 
które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską lub Europejską Normą, a także aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono odnośnej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
l i które spełniają wymogi ST, 
c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.  
 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z ST, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych 
materiałów powinna zawierać dokumenty jednoznacznie potwierdzające ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dziennik budowy 
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W przypadku realizacji robót objętych decyzją administracyjną pozwolenia na budowę wymaganym dokumentem 
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
jest dziennik budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Przyjęcie Robót  
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, gdy zostaną ukończone zgodnie z umową. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w języku polskim: 
• dokumentację techniczną dźwigu, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
• rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. schematy, linie energetyczne, oświetlenie, itp.),  
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zainstalowanych urządzeń i wbudowanych materiałów, 
• karty gwarancyjne i wymagane certyfikaty na każdy samodzielny element dźwigu, instrukcję obsługi dźwigu i 
jego urządzeń, 
• instrukcję użytkowania dźwigu, 
• pozwolenie na użytkowanie dźwigu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-11 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 

CPV – 45310000-3 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Tematem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące przebudowy oraz odbioru robót instalacji 
teletechnicznych i SSP w ramach budowy szybu dżwigowego w DPS w Lisówkach. 
. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
- usunięcie studni teletechnicznej, 
- montaż nowej studni teletechnicznej, 
- ułożenie rur osłonowych i wprowadzenie kabla, 
- montaż skrzynki teletechnicznej 
- podłączenie i sprawdzenie kabli 
- wykonanie instalacji SSP z montażem centrali, czujek, trzymaczy drzwiowych, przycisków ROP, itp. 
 
1.3. Wspólny słownik zamówień CPV 
– 45300000 – 0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
– 45314000 – 1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
– 45314200 – 3 - Instalowanie infrastruktury kablowej 
– 45314300 – 4 - Kładzenie kabli 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Przyjęte materiały 
Instalacja teletechniczna 
Studnia kablowa SK1 z włazem lekkim 500x500 1 
Rura DVK 110  6,0m 
Rura DVR 50  2,0m 
Szafka wnękowa 500x500x200 1 
Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 15 
Mufa kablowa 70 parowa XZGA  1 
Moduł 25 parowy odgałęźny żelowany 3 

  
Instalacja SSP 
 
centrala automatyki pożarowej bram i drzwi, zasilanie 230VAC, max. prąd 
rygla 500mA, akumulatory 2x1,3Ah/12V, współpraca z SSP, obudowa IP65 / 
CNBOP 

 1 

ręczny ostrzegacz pożaru konwencjonalny czerwony / CNBOP  ROP-AD czerwony 6 
Puszka połączeniowa PIP PIP 3 
trzymacz uniwersalny 24VDC/100mA, 1000N, czarny, zwora płytkowa 
ruchoma / CPD  

- S3-110C 3 

ramię dodatkowe 10cm dla trzymaczy S3, kolor czarny   S3-R10 3 
 Kabel HTKSHPH E90 2x2x0.8  100 
Kabel YnTKSYekw  100 
Kabel HDGS2x1,5  100 
Uchwyty UDF+ kotwa  300 
Moduł sterujący  2 
Rurki elektroinstalacyjne  100 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Wytyczne szczegółowe 
Wykonawca instalacji sygnalizacji słaboprądowych we wskazanym obiekcie zobowiązany jest dysponować 
fachowym sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.: 
- bruzdownicą, 
- wiertarkami, 
- rusztowaniem, 
- drabinami 
- urządzeniami pomiarowymi. 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Instalacja teletechniczna 
5.1. Instalowanie linii wewnętrznych, wpustów i osprzętu 
5.1.1. Trasowanie i układanie rur, przewodów i kabli, mocowanie uchwytów i wsporników, układanie korytek i 
drabinek, kucie bruzd, przejścia przez ściany, stropy i szczeliny dylatacyjne, montowanie listew, przewodów i 
osprzętu instalacyjnego należy wykonać dokładnie wg wymagań. 
5.1.2. Tory instalacji teletechnicznej zaleca się prowadzić we wspólnych rurach instalacyjnych. 
5.1.3. Instalację teletechniczną należy wykonywać: 
a) na podłożu – kablami lub przewodami wielożyłowymi w osłonie z rur z tworzyw sztucznych 
b) w tynku – kablami  lub przewodami wielożyłowymi 
c) pod tynkiem – kablami lub przewodami w osłonie z rur: 
- z tworzyw sztucznych 
- stalowych 
d) kablami lub przewodami wielożyłowymi: 
- w listwach ściennych i przypodłogowych 
- prefabrykowanych elementach podłogowych 
- w kanałach kablowych 
- na drabinkach 
- w korytkach prefabrykowanych 
- w wiązkach 
- na linkach nośnych. 
5.1.4. Układanie instalacji teletechnicznych w danym pomieszczeniu powinno być ściśle skoordynowane ze 
sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych, zgodnie z wymaganiami podanymi w normie branżowej. 
5.1.5. Przy transportowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z 
ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
instalacji telefonicznej z innymi instalacjami podane w branżowych normach. 
5.1.6. Przy układaniu kabli w tunelu instalacyjnym należy zachować odstęp, co najmniej 0,3 m od rurociągów 
wodnych, kanalizacyjnych lub przewodów wentylacyjnych. W przypadku rurociągów izolowanych (wodnych lub 
parowych), odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,6 m. 
5.1.7. Kable i przewody telekomunikacyjne powinny być ułożone w taki sposób, aby stanowiły wydzielony ciąg 
instalacyjny, szczególnie przy prowadzeniu instalacji na wspólnych konstrukcjach wsporczych, na drabinkach, w 
kanałach itp. Dopuszcza się prowadzenie instalacji teletechnicznej we wspólnych trasach z instalacjami 
elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odległości, jeśli napięcie znamionowe instalacji 
elektroenergetycznej nie przekracza 500 V. W kanałach zamkniętych z prowadzoną instalacją telefoniczną 
układanie kabli elektroenergetycznych jest niedopuszczalne niezależnie od ich napięcia znamionowego. 
5.1.8. W budynkach o ścianach i stropach żelbetowych lub o konstrukcji monolitycznej (wielopłytowej) dla 
instalacji wykonywanej w specjalnie przygotowanych kanałach, bruzdach oraz wnękach zaleca się wiązanie kabli 
i przewodów wielożyłowych w oddzielne wiązki na wspornikach. 
5.1.9. W kanałach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza się luźne układanie kabli i przewodów 
wielożyłowych. 
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5.1.10. Kable i przewody wielożyłowe układane na podłożu na wysokości poniżej 1,8m od podłogi, w miejscach 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy przejściach przez ściany, stropy i dylatacje powinny być 
zabezpieczone osłonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych, np. rurami.   
 
Instalacja SSP 
5.2.1. Wstęp 
Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
 budowę tras kablowych 
 układanie kabli 
 montaż elementów detekcyjnych i sterujących poszczególnych systemów 
 montaż central 
 uruchomienie i zaprogramowanie systemów 
 szkolenie obsługi 
 prace wykończeniowe 
 
5.2.2. Budowa tras kablowych. 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni 
gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach 
katalogowych kabli miedzianych. 
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego należy wziąć pod 
uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, 
m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a 
okablowaniem systemu sygnalizacji alarmu pożarowego przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego 
zbudowane są kanały kablowe. 
 
5.2.3. Układanie kabli. 
Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły 
wciągania, itp.) Przewód  należy układać na uchwytach bądź w rurkach instalacyjnych w sposób odpowiadający 
odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. 
W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze 
oraz załamywania kabli. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać 
maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. 
Przewody  mocować przy pomocy certyfikowanych uchwytów X-FB z zachowaniem odległości pomiędzy 
uchwytami podanymi w certyfikacie. 
 
5.2.4. Montaż urządzeń detekcyjnych i sterujących 
Przy montażu urządzeń stosować się do wytycznych podanych w DTR poszczególnych urządzeń. Miejsca 
montażu urządzeń pokazano na rzutach obiektu. 
 
5.2.5. Montaż central 
Centrale zamontować zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR. 
 
5.2.6. Uruchomieniem i zaprogramowaniem systemu. 
Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji oraz z zaleceniami Zamawiającego. 
 
5.2.7. Szkolenie. 
Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi - osób wskazanych przez Użytkownika obiektu, 
w zakresie podstawowej obsługi systemów. 
 
5.2.8. Prace wykończeniowe. 
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z 
tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych 
odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu 
listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy 
zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, 
zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak 
zbudowanej granicy strefy. 
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Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 
 podstawę opracowania, 
 informację o Zamawiającym, 
  informację o wykonawcy instalacji, 
 opis wykonanej instalacji, 
 listę zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość, 
 schemat połączeń elementów instalacji, 
 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola prac instalacyjnych 
Kontrola jakości robót odbywać się będzie równolegle z prowadzonymi pracami. Osobą kontrolującą jakość prac, 
pomiary elektryczne, zgodność z projektem i normami będzie kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
 
6.3 Pomiary sprawdzające 
Sprawdzanie ciągłości żył  
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o 
napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie 
mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie .  
 
Próba rezystancji izolacji przewodów zasilających Pomiary rezystancji izolacji dla przewodów zasilających należy 
wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż 0,75 
dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E90303.  
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót odbywać się będzie etapami: 
- Prace zanikające – wycięcie bruzdy pod rurki ochronne PCV, ułożenie rur i wciągnięcie przewodu do rury, 
zamurowanie bruzdy, 
- Odbiór końcowy  
 
8. PRZEPISY I NORMY 
Obowiązujące zasady projektowania sieci logicznych i elektrycznych: 
- ISO/IEC 11801, EN 50173 (Okablowanie strukturalne budynków) 
- EIA/TIA-568 (Okablowanie telekomunikacyjne biurowców) 
- EIA/TIA-569 (Kanały telekomunikacyjne w biurowcach) 
- EN 50 173, kategoria 5, klasa D 
- EN 55022, klasa B emisja zakłóceń elektromagnetycznych 
- EN 50082-1, odporność na zakłócenia 
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Wydanie II. 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) 
- PBUE wydanie II z 1988 r. 
- PN 76 - 05125 - Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe. 
- Wytyczne Zakładu Energetycznego w sprawie linii kablowych 
- PN 91 - 05009 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 


