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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.00.00.00 –
WYMAGANIA OGÓLNE

CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań
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UWAGA
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na
zastosowaniu innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone
w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej
identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych
przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić
wszystkie wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i
bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny
spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty
im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo
zgodności z dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i
miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania
akceptacji Zamawiającego i Projektanta.
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
wykazujących równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty
będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku
wykazania ich nierównoważności.
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można
innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności
tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegające na wykonaniu budowlanych dla
systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8.
1.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
specyfikacjami:
SST 01.01
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
SST 01.05
Beton w deskowaniu
SST 01.06
Zbrojenie konstrukcji
SST 01.07
Roboty murowe
SST 01.09
Konstrukcja stalowa
SST 01.16
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
SST 01.20
Roboty malarskie
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe prace tymczasowe i
towarzyszące:

-

Dokumentacja stanu istniejącego

Wykonanie oględzin i dokładnej inwentaryzacji stanu technicznego budynku w obrębie prowadzonych robót
wraz z dokumentacją fotograficzną wszystkich uszkodzeń, pęknięć i zarysować, występujących przed
rozpoczęciem robót budowlanych.
- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediów potrzebnych Wykonawcy
- Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia budowy.
- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń higienicznosanitarnych.
- Utrzymanie urządzeń placu budowy,
- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
- Utrzymanie drobnych narzędzi
- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
- Wykonanie dróg tymczasowych
- Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
- Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy
- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
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1.6. Informacje o terenie budowy
Roboty będą realizowane bez wyłączania obiektu z eksploatacji co będzie nakładało na wykonawce
szczególne warunki zabezpieczenia terenu robót.
Wskazanie pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zamówienia nastąpi na etapie przekazania placu
budowy wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Możliwe
jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz
ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Warunki rozpoczęcia robót budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą Prawo Budowlane
oświadczenia i kopie uprawnień kierownictwa budowy.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik Budowy oraz
komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
Rozpoczęcie robót
Rozpoczęcie robót nastąpi w dnia przekazania terenu budowy.
Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą dla poszczególnych elementów wyposażenia
podlegającego odbiorowi np. pomiary, odbiory, próby szczelności.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST są obowiązujące dla Wykonawcy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i SST. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 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, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy, odwodnienia wykopu oraz zajęcia pasa drogowego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca
będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie
miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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c) możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie, powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach,
których przebieg nie jest znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest
znany.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, o bezpieczeństwo osób postronnych korzystających z
nieruchomości a także aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystępując do prac personel musi być przeszkolony i poinformowany o zakresie prac i obowiązków, ubrany we
właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w
wymagany sprzęt ochronny. Kierownik budowy sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a
także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. Wykonawca Robót
Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):
- bariery na obrzeżach rusztowań,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element
składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez
kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Teren przekazany Wykonawcy
Obszar przekazany Wykonawcy w celu prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje rejon
klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać
obowiązku stosowania się do ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego oraz przepisów powiązanych.
Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z Wykonawcą
przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy,
kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników
organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na
budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
1.7. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.8. Definicje określeń podstawowych.
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
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terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 – Odbiór Robót.
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich
zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej.
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
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funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Inspektorze Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastosowanie do zamówień
publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. 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 Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć
wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczególności należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze
skrajni istniejących wjazdów na teren budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania trakcji
tramwajowej i zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczące transportu
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy
mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy
asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i SST przedstawiając z
odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów
Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na
placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez
Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego.
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych producenta danego materiału.
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Okres wstrzymania robót w tym
wypadku traktowany będzie jako opóźnienie zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót

Wykonawca dysponuje kadrą techniczną zdolną do wykonania przedmiotu umowy, w tym:
• osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub
równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która wpisana
jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
• osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów), która wpisana jest na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego,
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji obiektu
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muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub Projektantów branż których dotyczą, oraz
zapewniać wymagania równoważności w zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać
będzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne wprowadzenia
modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami
Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami
technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
6.1. Zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
6.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
6.2.3. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót spowodowane w/w niedociągnięciami
traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę.
6.2.4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać bezzwłocznie Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.6.2. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:
• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny
zgodności,
• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty równoważne.
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•
•

oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,
• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca odbiorów przez służby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się
odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę.
Prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 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 w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki
organizacyjnej Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do reprezentowania
Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót
budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru
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budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach
dokonywanych czynności kontrolnych.
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności
geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo
KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót
określają zasady sporządzania przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR,
KNNR) i dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania
kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym
stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W przypadku robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena
ofertowa kalkulowana będzie na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie
ofertowym.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• instalacji i urządzeń technicznych,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe robót. Odbiór częściowy
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika
Budowy o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem
doręczonym do Zamawiającego.
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.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie,
• protokołów prób, badań i sprawdzeń,
• instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń ekploatacyjnych,
• dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią gwarancję dostawcy, a w
przypadku gdy było to wymagane dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla
pracowników Zamawiającego.
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg 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 będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ustalenia Ogólne
9.1.1. Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót w
poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie
czynności, jeśli takowe występują związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub
instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje się, że
ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: urządzenie terenu
budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały
uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
9.1.7. Termin płatności faktur zgodnie z warunkami umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi
dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i
użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Ustawy
- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. i powiązane rozporządzenia
- ustawa a dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm. i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 12.09.2002 r. O normalizacji, Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm. i powiązane rozporządzenia.
- rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r., NR 169, poz. 1650 ze zm.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
- ustawa z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm. i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 4.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm. i
powiązane rozporządzenia.
- ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm. i powiązane rozporządzenia.
- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane.
10.2.
Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacja projektowa
aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
umowa z Inwestorem
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

•
•
•
•
•
•
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.01.00.00 –
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek oraz wyburzeń
dla inwestycji polegającej na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul
Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek zabudowy i części stropu i stropodachu w budynku
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
Do robót objętych niniejszą Specyfikacją materiały nie występują .
2.1 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz odpadów
powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
środowiska. Materiały z rozbiórki obiektów powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych
powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje odpadów :
• 17.01.01. – gruz betonowy
• 17.01.02. – gruz ceglany
• 17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia
• 17.01.80 – usunięte tynki
• 17.03.80 – papa odpadowa
• 17.04.05 – żelazo i stal
• 17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane
• 17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla
ludzi. Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady
podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Niektóre materiały uzyskane z rozbiórek do
ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiającego. Zakres elementów do przekazania
Zamawiającemu po demontażu określa dokumentacja projektowa.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy
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mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :
• wszelkie niezbędne zabezpieczenia
• wygrodzenia stref bezpieczeństwa
• wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o
grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób niezatrudnionych przy robotach
rozbiórkowych.
Tablice informacyjne:
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ”
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE”
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo
zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne
części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają
dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót,
datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz
wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Zakres prac
rozbiórkowych objęty jest prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. Roboty rozbiórkowe rozpoznawcze
mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji
nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku obiekty użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami,
drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbiórce gruz i drobne materiały należy
usuwać przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentów rozbieranego budynku na stropy kondygnacji
niższych. Roboty rozbiórkowe w przypadku budynku, którego dotyczy niniejszy projekt należy prowadzić
ręcznie.
Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą drobnych narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych przecinać należy również palnikiem acetylenowym.
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m robotnicy powinni być zabezpieczeni pasami.
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to
niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz
wywieźć na miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki
powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz
pylenie. Wskazane przez dokumentację lub bezpośrednio przez Zamawiającego elementy pochodzące z rozbiórki
(elementy stolarki, ślusarki, oprawy świetlne, itp.) będą przekazywane protokolarnie Zamawiającemu do
zagospodarowania.
5.4 Zakres robót rozbiórkowych
Rozbiórka stropów i strpodachu.
Przed rozpoczęciem rozbiórki stropów należy zbadać ich konstrukcję w celu ustalenia stanu technicznego i
obrania właściwej metody rozbiórki. Wszystkie miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu należy
podstęplować. W przypadku stropów masywnych, po usunięciu tynku i podłogi rozbiórkę stropu wykonuje się z
pomostów opartych na belkach, przy czym strop niższej kondygnacji należy podstemplować, aby uniknąć jego
zawalenia się pod ciężarem spadającego gruzu.
5.5. Wytyczne prowadzenia robót
• Ze względu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot należy powierzyć personelowi
posiadającemu doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót
• Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach
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•

Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały uzyskane z rozbiórki
należy utylizować (wywóz na wysypisko) lub przekazywać protokołem Zamawiającemu, określając
rodzaj i ilość przekazanego materiału.
• Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i p.poż. Do
wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym.
Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku i bez właściwego oświetlenia jest niedopuszczalne. Ze
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.
• Do robot budowanych można przystąpić po zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia Zamawiającemu, co
najmniej 7 dni wcześniej, wraz z dołączonym oświadczeniem kierownika budowy o przejęciu swoich
obowiązków.
• Kontrolowanie stateczności rozbieranych elementów powinien na bieżąco prowadzić kierownik budowy
lub kierownik robót.
• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować (ewentualnie ogrodzić)
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku i bez właściwych warunków pracy jest zabronione.
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a przy
pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa
• Krawędzie dachu, otwory w stropach, obrzeża wykopów muszą być zabezpieczone barierkami
ochronnymi
• Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących
rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy osób
posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, kierownik robót)
• ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
5.6. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót
• Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń chroniących ich
przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do
stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych
• Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych zachować szczególną
ostrożność na styku z sąsiednimi obiektami, tak aby wykonywane prace nie spowodowały ich
uszkodzenia
• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować oraz wykonać
ewentualne naprawy chodników, dróg wewnętrznych, elewacji i innych uszkodzonych w wyniku prac
budowlanych elementów infrastruktury
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w SST oraz z
projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu
kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób,
liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny być
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 dla następujących robót:
• Rozebranie pokrycia z papy (kilka warstw)
• Rozebranie stropów żelbetowych
• Rozebranie sufitów podwieszonych.
Jednostką obmiarową jest 1 m3 dla następujących robót:
• Rozebranie płyt dachowych żelbetowych
• Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) i stropów z pustaków np.:
ACCERMANNA z tynkami i podłożami betonowymi pod posadzki oraz posadzkami ceramicznymi,
lastrykowymi i betonowymi (z podstemplowaniem konstrukcji).
• Wykucie otworów w ścianach
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• Wykucie otworów, skucie lica muru w ścianach z cegieł
• Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko
• Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko
Jednostką obmiarową jest 1 szt/kpl dla następujących robót:
• Wykucie gniazd pod osadzenie belek
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Rozliczenie robót rozbiórkowych będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego
Ceny jednostkowe wykonania każdej z robót rozbiórkowych objętych niniejszą SST obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
• wykonanie oględzin i udokumentowanie, w tym także notarialne, stanu technicznego budynków
sąsiadujących
• ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego oznakowania i oświetlenia
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty lub dzierżawy terenu,
• koszt zajęcia chodnika lub drogi
• przygotowanie terenu
• wyznaczenie zakresu prac,
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementów przed uszkodzeniem,
• przeprowadzenie demontażu,
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach,
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy
• doprowadzenie terenu i towarzyszącej infrastruktury do stanu pierwotnego.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
• załadunek odpadów,
• zabezpieczenie ładunku,
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• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
• utylizację odpadów.
• opłaty za składowanie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym
opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
- Dokumentacja projektowa
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- umowa z Inwestorem
- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. i powiązane rozporządzenia
- ustawa a dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm. i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 12.09.2002 r. O normalizacji, Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm. i powiązane rozporządzenia.
- rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
- ustawa z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm. i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 4.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm. i
powiązane rozporządzenia.
- ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm. i powiązane rozporządzenia.
- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane.
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.05.00.00 –
ROBOTY BETONOWANIE W DESKOWANIU

CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek oraz wyburzeń
dla inwestycji polegającej na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul
Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie konstrukcji żelbetowych, w tym:
• Przygotowanie mieszanki betonowej
• Zabezpieczenie przerw roboczych
• Wykonanie deskowań
• Układanie z zagęszczeniem mieszanki betonowej
• Wykonanie rusztowań
• Pielęgnacja betonu
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.
1.6.1. Beton zwykły
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.6.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 i B37) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG.
1.6.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.6.4. Nasiąkliwość betonu
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
1.6.5. Partia betonu
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
– nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
1.6.6.Stopień mrozoodporności
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.6.7.Stopień wodoszczelności
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po
literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
1.6.8.Urabialność mieszanki betonowej
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej.
1.6.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub
normą równoważną.
1.6.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
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1.6.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania,
że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót
2.2 Deskowanie
Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki wynikające z projektu.
Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach
wykończeniowych. Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i
bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. Deskowania należy sprawdzić
na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników z
uwzględnieniem sposobu zagęszczenia masy. Deskowania, w których będzie ułożona mieszanka betonowa
powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy,
wypusty, przejścia osadzić wg rysunków szalunkowych zawartych w PW.
W przypadku konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, przyłączeń do elementów
żelbetowych zaleca się stosować rozwiązania systemowe.
W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczęciem kolejnego etapu należy
szalunek oczyścić i wyregulować.
Środki antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowań –
bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. Środki ułatwiające rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych
śladów na powierzchni betonu.
Łączna powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być większa niż 5 % całkowitej
powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju
danego elementu.
2.3 Beton
Klasy betonu należy stosować według Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250 lub
normy równoważnej. Producenta i dostawcę mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na
miejsce budowy nie może negatywnie wpływać na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Układanie
mieszanki betonowej obejmuje również odpowiednią pielęgnację betonu (zgodnie z technologią) aż do uzyskania
przez niego żądanej wytrzymałości podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegółowymi, lub w PW.
Betonowanie nie może przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i podczas intensywnych,
ciągłych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracować do zaakceptowania plan czynności
przy betonowaniu umożliwiający poprawne wiązanie betonu.
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie świeżo zabetonowanej
konstrukcji do celów komunikacyjnych. Wszelkie ubytki należy uzupełniać materiałami posiadającymi atest
przydatności do tego celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Należy stosować rozwiązania systemowe
napraw betonu. Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć.
2.3.1 Składniki mieszanki betonowej.
Cement – wymagania i badania
• Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990 lub
według innej normy równoważnej, marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20, marki „35” – do betonu klasy
wyższej niż B20
• Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-B-30010:1990 lub normy równoważnej, marki
„25” – do betonu klasy B7,5–B20

24

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty ogólnobudowlane

•

Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest)
wraz z wynikami badań.
• Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany
badaniom wg normy PN–EN 196-6:2011 lub równoważnej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:201601 lub równoważnej.
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
• zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – niewiększa niż 60%,
• zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie większa niż 20%,
• zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%,
• zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010 lub
normy równoważnej. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym
stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm),
podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206+A1:2016-12 lub w normie równoważnej. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie
najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
• 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
• składu ziarnowego
• kształtu ziarn
• zawartości pyłów mineralnych
• zawartości zanieczyszczeń obcych
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN
12620+A1:2010 lub normy równoważnej, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np.
przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
do betonu klasy B25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większa niż 31,5 mm, spełniający następujące
wymagania:
• w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 12620+A1:2010 lub
równoważnej dla kruszywa marki 30,
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%,
• zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a nadziarna nie
większa niż 10%,
• nie dopuszcza się grudek gliny
Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania:
• w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie
okruchowym:
• ziarna nie większe niż 0,25 mm – (14÷19)%,
• ziarna nie większe niż 0,5 mm – (33÷48)%,
• ziarna nie większe niż 1 mm – (57÷76)%,
• w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
• zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1,5%,
• zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%,
• zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
• nie dopuszcza się grudek gliny.
Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej.
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i
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przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą
posiadać atest producenta.
2.3.2.Skład mieszanki betonowej
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12 lub równoważną i spełniać
wymagania:
• Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,
• Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,55,
• Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości,
• Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:
• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
• Maksymalne ilości cementu:
• 400 kg/m3 – dla betonu klasy B25
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora.
• Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunków
wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury),
należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.
• Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN
206+A1:2016-12 lub normy równoważnej symbolem K-3.
2.6 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i
protokołem przyjęcia materiałów.
2.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem
promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, obejmującą:
•
wybór składników betonu
•
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
•
sposób wytwarzania mieszanki betonowej
•
sposób transportu mieszanki betonowej
•
kolejność i sposób betonowania
•
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach
•
sposób pielęgnacji betonu
•
warunki rozformowania konstrukcji
•
zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
•
prawidłowość wykonania deskowań
•
prawidłowość wykonania zbrojenia
•
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
•
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających
•
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12 lub
równoważnej.
5.2. Betonowanie
5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
• położenie zbrojenia
• zgodność rzędnych z projektem
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.).
5.2.2. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
• Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotknąć zbrojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować
w stanie wibrującym.
• Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora.
5.2.4. Pobranie próbek i badanie
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-EN 206+A1:2016-12 lub normą równoważną
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości
betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
• Badania powinny obejmować:
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• badanie składników betonu
• badanie mieszanki betonowej
• badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
5.3.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych.
•
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
•
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
•
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.
•
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
•
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
•
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
•
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.
•
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.
•
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.
•
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub
normy równoważnej.
•
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
•
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
• Pęknięcia są niedopuszczalne.
• Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni.
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po
rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
5.6. Deskowanie
Właściwe zaprojektowanie deskowań jest ważnym elementem warunkującym jakość wykonania elementów
konstrukcji żelbetowych.
5.6.1. Ogólne wymagania do deskowań
W dokumentacji deskowań systemowych przez Wykonawcę powinny znaleźć sie wymagania techniczne i
technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót żelbetowych zgodnych z założeniami
projektowymi. W deskowaniach należy osadzić i zastabilizować puszki, wypraski i formy kształtujące otwory i
bruzdy.
Ustawianie deskowań należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynności
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jak:

• Przeniesienie głównych osi budynku z poziomu niższego,
• Wytyczenie obrysu zewnętrznego budynku,
• Wyznaczenie poziomów stropu,
• Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji.
Obsługa geodezyjna wykonania deskowań:
• Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji,
• Sprawdzenie pionowości deskowań ścian i zachowanie projektowanych katów.
• Sprawdzenie pionowości co najmniej dwóch płaszczyzn deskowań dla słupów.
• Wyznaczenie katów i krawędzi płaszczyzn schodów,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań do konstrukcji monolitycznych przestawiono w tabeli 1.
5.6.2. Projektowanie deskowań.
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność,
niezmienność wykonywanych w nich elementów konstrukcyjnych i bezpieczeństwo pracy na tych stanowiskach.
Przy doborze elementów deskowania należy uwzględnić :
• ciężar własny deskowania,
• ciężar świeżo ułożonej masy betonowej,
• obciążenie robocze i transportowe,
• obciążenie wiatrem,
• dodatkowe obciążenie dna deskowania w zależności od sposobu podawania masy betonowej – zrzut
rynna z wysokości < 0,75m, tłoczenie sprężarkowe, tłoczenie pompowe,
• zagęszczanie masy betonowej wibratorami.
Projekt deskowań systemowych powinien zawierać dane określające maksymalna rozpiętość dopuszczająca
kształtowanie szalunku bez odwrotnej strzałki ugięcia, oraz wielkości odwrotnych strzałek przy dla zmiennych
wartości obciążeń i rozpiętości.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 lub równoważną. Jeżeli próbki
pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton
należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości
betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora
Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg. PN-EN 125042:2013-03 lub normy równoważnej. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za
odpowiadający wymaganej klasie.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku
wcześniejszym od 28 dni.
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206+A1:2016-12 lub normie równoważnej.
6.1.2. Tolerancja wymiarów
6.1.2.1. Uwagi ogólne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej
tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej.
6.1.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
•
na 1 m. wysokości - 5 mm
•
na całą wysokość konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni
podporowych:
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• powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
• powierzchni górnych - +/-8 mm
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm
6.2. Zasady kontroli
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz wymogami
podanymi w specyfikacji technicznej. Roboty betonowe podlegają odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegają:
• Zgodność rzędnych z projektem
• Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek
• Prawidłowość wykonania zbrojenia
• Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych
• Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich przechowywania,
archiwizowanie wyników badań
• Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
• Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.
• Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury,
listwy itp.
• Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac
• Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów
• Sposób pielęgnacji betonu
• Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów
Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
• Rodzaju stali,
• Średnicy prętów,
• Grubość otulin,
• Rodzaj i ilość podkładek dystansowych,
• Położenie i jakość złączy,
Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
• Rodzaju wbudowanego materiału
• Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta
• Grubości i ilości warstw
• Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń
• Staranności uszczelnienia przejść instalacji
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach lub normach
równoważnych.
6.3. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż 1 raz na
5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody
równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych nie stwierdza się oznak przesiąkania wody, zgodnie z
PN-EN 206+A1:2016-12 lub normą równoważną.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
• Belki, wieńce, podciągi – Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
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zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty
• Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru.
Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia robót. Przy odbiorze końcowym powinny
być przedłożone następujące dokumenty:
•
rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,
•
dziennik budowy,
•
protokoły lub/i atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie z
normami PN-EN 12350-1:2011 i PN-EN 12390-2:2011 lub normami równoważnymi.
•
atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu)
•
protokóły badań materiału,
•
ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji,
•
protokoły z odbiorów
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego
Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych SST
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy.
• oczyszczenie podłoża,
• dzierżawę stemplowań,
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,
• oczyszczenie deskowania,
• przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
• wykonanie konstrukcji betonowej,
• wykonanie przerw dylatacyjnych,
• wykonanie przerw roboczych
• uszczelnienie przerw roboczych
• montaż taśm bentonitowych
• pielęgnację betonu,
• rozbiórkę deskowań i rusztowań,
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•
•
•

oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania
konstrukcji betonowych i żelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym
opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Normy
- Dokumentacja projektowa
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- umowa z Inwestorem
- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. i powiązane rozporządzenia
- ustawa a dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm. i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 12.09.2002 r. O normalizacji, Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm. i powiązane rozporządzenia.
- rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
- ustawa z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm. i powiązane
rozporządzenia.
- ustawa z dnia 4.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm. i
powiązane rozporządzenia.
- ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm. i powiązane rozporządzenia.
- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.06.00.00 –
ZBROJENIE KONSTRUKCJI

CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w obrębie robót.
1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie zbrojenia konstrukcji, w tym:
• przygotowaniem zbrojenia,
• montażem zbrojenia,
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób
czynny.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany
materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót
2.2. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacją projektową branży konstrukcyjnej)
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, stal klasy AIIIN, gatunku RB500W.
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W o następujących parametrach:
- średnica pręta w mm 8 ÷ 32,
- granica plastyczności: Re ≥ 500 MPa
- Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 550 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie charakterystyczna: Rak = 500 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie obliczeniowa: Ra = 375 MPa
- moduł sprężystości; Ea = 210 MPa
- wydłużalność plastyczna A5 ≥ 10%
- zginanie do kąta 60o -brak pęknięć i rys w złączu.
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2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Stal AIIIN
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi posiadać Aprobatę Techniczną i być zaopatrzona w
atest, w którym ma być podane:
• oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 lub normą równoważną
• dane ujęte w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyżej lub równoważnej
• datę badania
• masę partii materiału do badań
• wyniki badań
Pręty stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej SST powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 69352:1998 lub normy równoważnej z załącznikiem krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 lub równoważnym oraz
aprobaty technicznej, w zakresie warunków dostawy i odbioru z uwzględnieniem badań odbiorowych.
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, która przy
oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i
pozostałości jamy wsadowej.
2.3. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.5. Inne materiały i surowce.
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację
zgodności lub oznaczenia i deklaracje równoważne. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione
w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od
projektu. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych . Na budowie należy stosować beton dostarczony z wytwórni
betonu.
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i
protokołem przyjęcia materiałów.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN lub norm równoważnych.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:
• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu
• numer wytopu lub numer partii,
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
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przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy lub norm
równoważnych, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie
palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 wg. PN-S10040:1999 lub normy równoważnej. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać
odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować
stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej,
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:
• 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
• 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
• 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
• 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
• 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy
wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o
średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować
drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali
dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
• sprawdzenie stanu powierzchni
• sprawdzenie wymiarów
• sprawdzenie masy
• próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda
badania w temperaturze pokojowej lub normy równoważnej
• próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Próba zginania lub normy
równoważnej
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia
grubości otuliny,
• rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: 10 mm,
• długość pręta między odgięciami: 10 mm,
• miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: 1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać
3%,
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie,
• różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ｱ0,5 cm,
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest 1 Mg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę
jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST.
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy.
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru.
Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia robót zbrojarskich i pisemnie zezwala na
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na
sprawdzeniu:
• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
• rozstawu strzemion,
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego
Płaci się za ustaloną ilość [Mg] przygotowania i montażu zbrojenia, która obejmuje:
• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub
wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych SST.
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych SST
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy.
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
• łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem,
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do montażu
zbrojenia
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym
opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Normy
• PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.
• PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali.
• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
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•

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.
• PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka
żebrowana,
• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne,
• PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Wymagania i
badania
• PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i
reguły dla budynków;
• PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 -- Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków
• PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej
• PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale – Próba zginania
• Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.07.00.00 –
ROBOTY MUROWE

CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych w obrębie inwestycji.
1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie rozwiązań i elementów wymienionych
w punkcie 1.1, w tym:
• Prace murarskie;
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów
murowych zaprawą murarską.
Element murowy – drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia
konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy.
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie specjalne np.
żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju wyroby
metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się pięć klas
środowiska zgodnie z PN-EN 1996-1+A1:2013-05 i PN-EN 1996-2:2010. Dopuszcza się określanie klas
środowiska przy użyciu innych norm równoważnych :
• klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,
• klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym
element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,
• klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
• klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie
• morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym
solą,
• klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za
znajdujący się w środowisku klasy 2.
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Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie
określonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów murowych na
ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości
wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których każdy
ma strefę ściskaną i rozciąganą.
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na miejscu
wbudowania.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania,
że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót
2.2. Rodzaje elementów murowych
Beton komórkowy odmiana 600
Wyroby z betonu komórkowego stanowią drobnowymiarowe elementy ścienne - bloczki i płytki z betonu
komórkowego. Elementy te produkowane są zgodnie z Polską Normą lub normą równoważną. Wymiary:
• ok. 59x18x24 cm
• ok. 59x24x24 cm
• ok. 59x12x24 cm
• ok. 59x8x24 cm
Cechy: klasa gęstości kg/m3 [kg/m3] 550-600
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy
nie będzie niższa niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
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jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cienkowarstwowa
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny
grubości od 1 do 3 mm . Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu
lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu
do 1.0 mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem może zawierać
również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność
zaprawy do podłoża. Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i
bloczków wg zasad określonych w PN-EN 1996-3:2010 lub w normie równoważnej. Większość zapraw jest
przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do
wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed
bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementów murowych,
przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości
±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm).
Zaprawa do murowania na spoinę zwykłą
• skład: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane.
• Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien wynosić: 3/2/14
• Minimalna wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa w ciągu 28 dni.
• Minimalna retencja wody: 75%.
• Woda: czysta i wolna od oleju, związków alkalicznych, materii organicznej i innych szkodliwych
materiałów.
• Maksymalna zawartość powietrza:14%.
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i łączniki, etc. dobrane
zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, oraz spełniające wymagania Normy PN-EN 8451+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i
wsporniki lub normy równoważnej.
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i łączniki, etc. dobrane
zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, oraz spełniające wymagania norm:PN-EN 8451+A1:2008, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 ,PN-EN 845-3+A1:2008 lub norm równoważnych.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności
do stosowania odpowiednich wyrobów),
2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według
rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: w jednostkach
ładunkowych, luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej
niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. Cement i wapno suchogaszone
luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można
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przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące
zmienić skład chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to:
• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:
• w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,
• w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,
• w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,
• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze
poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez
producenta zaprawy,
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
5.2. Wymagania jakościowe robót murowych
Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:
5.2.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
• w wysokości kondygnacji ±20 mm,
• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.
5.2.2. Grubość muru
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
• dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu
murowego,
• ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
• - ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
•
5.2.3. Grubość spoin
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Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
• w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,
• w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin,
zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie
grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych
podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica
muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej
zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest
umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
6.1. Elementy murowe
6.1.1. Badania kontrolne
• Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie:
• Kształtu i wymiarów
• Uszkodzeń
• Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej
• Średniej wytrzymałości na ściskanie
• Cechowanie
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów.
6.1.2. Tolerancja wymiarów
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli:

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów
pomiarowych z dokładnością do 1 mm. Kształt – wg Polskiej Normy lub norm równoważnych.
6.2. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawierać:
•
nazwę i adres oraz znak firmowy producenta
•
kod producenta
•
nazwę wyrobu
•
datę produkcji i nr partii produkcyjnej
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•
•
•
•

termin przydatności do stosowania
masę netto
proporcje mieszania z wodą
symbol aprobaty technicznej
oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest:
• 1m2 ściany murowanej.
• 1 szt wykonania "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożowych cegłą pełną
• 1m3 zamurowania otworów
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST.
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.
Przy odbiorach oceniane będą kolejno:
• Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
• Zgodność z dokumentacją rysunkową.
• Zgodność z wymogami producenta systemu;
• Sprawdzenie poprawności systemowej.
• Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
• Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
• Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:
• W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
• W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem;
• Odchylenie od linii prostej powierzchni
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
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• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
• murowanie ścian,
• wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
• zamurowanie otworów komunikacyjnych,
• zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w SST
Płaci się za ustaloną ilość [m3] uzupełnienia ściany murowanej w budynku istniejącym, wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
•
wyznaczenie położenia ścian.
•
ręczne wykucie strzępi.
•
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
•
murowanie ścian lub zamurowanie otworów
•
inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w SST
Płaci się za ustaloną ilość [szt] wykonania "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożowych
cegłą pełną, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
• wykonania "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych nadprożowych cegłą pełną
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w SST
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym
opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Normy
• PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
• PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
• PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe
ceramiczne.
• PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe
silikatowe.
• PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego.
• PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komórkowego.
• PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy
kotwiące, wieszaki i wsporniki.
• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.
• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża
• PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.
• PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
• PN-EN 1457:2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody
badań.
• PN-EN 1857:2010 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne.
• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża
• PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”,
• PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.09.00.00 –
KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań
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CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowej w obrębie inwestycji.
1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności potrzebnych do wykonania montażu stalowych wyrobów
konstrukcyjnych i dodatkowych, typowych i wykonanych na indywidualne zamówienie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Informacje dotyczące prac towarzyszących podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.4.1. Wymogi formalne
• montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być prowadzone w oparciu o niezbędne
doświadczenie w realizacji tego typu robót, gwarantujące właściwą jakość wykonania,
• klasę konstrukcji zgodnie z PN-M-69008:1987 lub normą równoważną, określa projektant. Norma
podaje wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać zakład produkujący konstrukcje spawane,
aby mógł być uznawany za zdolny do wytwarzania wyrobów spawanych o wymaganej klasie i jakości.
• konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych
• wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: PN-B-03200:1990 i PN-B06200:2002 lub norm równoważnych
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację
zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według
specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek
jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać
atest hutniczy.
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania,
montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót
2.2. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach określonych w Projekcie Wykonawczym St3S, wg
PN-EN 10025-2:2007 lub normy równoważnej.
• Dwuteowniki
• Ceowniki
• Blachy
• Blachy uniwersalne
• Blachy grube wg PN-EN 10029:2011 lub normy równoważnej
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007
lub w normie równoważnej
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•

wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i
naderwań.
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, 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.
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.
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.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.3. Łączniki
Jako łączniki występują połączenia spawane lub połączenia na śruby.
• Materiały do spawania konstrukcji ze stali. Do spawania konstrukcji ze stali stosuje się elektrody
ER1.46. Elektrody powinny mieć:
• zaświadczenie jakości
• spełniać wymagania norm przedmiotowych
• Śruby do konstrukcji stalowych stosuje się śruby z łbem sześciokątnym średnio dokładne 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 lub normy równoważnej
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 lub normy równoważnej
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 lub normy równoważnej.
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot
izolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i
protokołem przyjęcia materiałów.
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni
słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
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chemiczny wody
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1. Wykonawstwo warsztatowe
5.1.1. Zakres wykonywanych robót w wytwórni
Na podstawie dostarczonej Dokumentacji Projektowej Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji
Inspektora dokumentację warsztatową konstrukcji stalowej, w oparciu, o którą będzie realizowana konstrukcja.
Dokumentacja zawiera :
• rysunki warsztatowe,
• program wytwarzania i scalania konstrukcji w wytwórni,
• program montażu i scalania konstrukcji na budowie.
• program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego.
5.1.2. Obróbka elementów
5.1.2.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów i prostowanie
Przed przystąpieniem do wytwarzania konstrukcji należy sprawdzić gatunki, asortymenty, własności, wymiary i
prostolinijność używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnych. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte
wyroby, których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S10050:1989 pkt. 2.4.2. lub normy równoważnej.
5.1.2.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego z zachowaniem wymagań PN-S-10050:1989
pkt. 2.4.1.1. lub normy równoważnej
5.1.2.3. Prostowanie i gięcie elementów
Wytwórca powinien w obecności Inspektora wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i
gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeżeli pomierzone w próbnym użyciu odchyłki nie
przekroczą wartości podanych w PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2 lub w normie równoważnej. Wystąpienie pęknięć
po prostowaniu lub gięciu jest niedopuszczalne i powoduje odrzucenie wykonywanych elementów. Podczas
gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.2. lub normy równoważnej.
5.1.3. Składanie konstrukcji
5.1.3.1. Spawanie
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora Projektem
technologii spawania. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać niezbędne kwalifikacje.
Konstrukcja powinna być podzielona zgodnie z Dokumentacją Projektową na zespoły spawalnicze, których
wymiary ograniczają możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa cześć spoin była wykonywana
automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem. Spawanie należy przeprowadzić zgodnie z
wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. lub normy równoważnej
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z Projektem technologii
spawania. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin i udostępnić ich wyniki do kontroli Inspektorowi.
Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących. Badania nieniszczące
złączy spawanych. Badania wizualne prowadzi Inspektor. Określanie wysokości wad spoin na podstawie gęstości
optycznej obrazu na radiogramie kwalifikującego wytwórnie. Inspektor może nakazać wykonanie spoin próbnych
przez spawaczy i ich kontrole. Inspektor uprawniony jest do zarządzenia dodatkowych badan spoiwa i złączy
spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania potwierdzające jakość robot spawalniczych
prowadzić należy według PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8 i 3.2.9. lub wg normy równoważnej. Wykonawca
zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów oraz przekazać ją
Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
5.1.3.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności
kształtu geometrycznego z Dokumentacją Projektową. Wszystkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą
być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji zgodny z punktami 2.4.1.2, 2.4.2.8, 2.6.8 i 2.8
normy PN-S-10050:1989 lub normy równoważnej, zawierający zakres robót przygotowuje Wykonawca i
przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi.
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności Inspektora i być zgodna z
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zaleceniami PN-S-10050:1989. Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie prostowania
powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
5.2. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montażu. Program
sporządzany jest przez Wykonawcę montażu i powinien zawierać:
• informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy,
• informacje o obsadzie tych stanowisk spawalniczych,
• projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności scalania zgodny z Dokumentacją
Projektowa,
• sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podpierana podczas montażu w innych
miejscach niż przewiduje Dokumentacja Projektowa,
• informacje o podwykonawcach,
• informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania,
• projekt technologii spawania,
• projekt rusztowań montażowych,
• sposób zapewnienia badań ujętych w specyfikacji,
• informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy montażu,
• inne informacje żądane przez Inspektora.
Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach. Projekt montażu konstrukcji stalowej należy uzgodnić z Projektantem. Projekt technologii
spawania winien zawierać:
• metodę spawania, sprzęt i materiały,
• kolejność wykonania spoin,
• pozycje łączonych elementów przy spawaniu,
• przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania,
• rodzaje obróbki spoin,
• metody kontroli i badań.
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizacje naprężeń spawalniczych i odkształceń. Jeśli jakaś
technologia nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany
technologii, Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora. Projekt rusztowań powinien być każdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-16:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010, lub norm równoważnych.
Ustalona konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na siły wywoływane obciążeniami od
montowanej konstrukcji stalowej, od pracujących na niej ludzi oraz od ciężaru narzędzi, materiałów
pomocniczych i urządzeń. Konstrukcja rusztowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz
wielokrotność ich użycia. Śruby, klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie
elementów rusztowań.
5.2.2. Składowanie i transport elementów konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji aby dokonać rozładunku
dostarczonej konstrukcji stalowej i usunąć ewentualne odkształcenia powstałe w trakcie transportu. Plac
składowy powinien być wolny od wody. Konstrukcje należy układać na placu budowy z uwzględnieniem
projektu montażu i kolejności poszczególnych faz montażu. Konstrukcje należy układać na podkładach
drewnianych, betonowych lub podkładach kolejowych.
Sposób układania konstrukcji powinien zapewniać:
• jej stateczność i nieodkształcalność,
• dobre przewietrzanie elementów konstrukcyjnych,
• dobrą widoczność oznakowania składowanych elementów,
• zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, itp.,
• dobry dostęp do kolejno montowanych elementów.
Należy dążyć, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach), podparte
w węzłach. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ich ostatecznego położenia należy wykonywać zgodnie z
punktem 4 niniejszej specyfikacji.
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe podczas składowania i transportu wewnętrznego muszą być ocenione
przez Inspektora i w razie konieczności element być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy.
5.2.3. Wykonanie połączeń stałych spawanych na miejscu budowy.
Wszystkie spoiny wykonywane na budowie muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jeśli
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do
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Dziennika Budowy. Spawanie nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych do
podnoszenia lub zamocowania wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń
sprawdzających skutki przespawania uchwytów montażowych. Wszystkie prace spawalnicze należy powierzać
jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza,
wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1 m. Należy
prowadzić dziennik spawania. Wskazane jest wykonanie spoin próbnych. Przy wykonywaniu spawania na
montażu podczas opadów atmosferycznych, mżawki lub mgły, miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy
osłonic, a w przypadku większej wilgotności względnej powietrza niż 80% należy zaniechać spawania. Prace
spawalnicze należy prowadzić w temperaturze powyżej 5 C. Powierzchnie łączonych elementów na szerokości
nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń do czystego metalu. Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonanie taką
technologią, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcie granic w podpionie wg klasy wadliwości W1 dla złączy
specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości . Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać
klasie wadliwości złącza R1, a wszystkie spoiny normalnej jakości w konstrukcjach mostowych wadliwości
złącza R2 wg PN-EN 12517-1:2008 lub wg norm równoważnych. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać
klasie W2. Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z Dokumentacją Projektową i projektem montażu. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4.
lub zgodnie z normą równoważną. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzone nie wcześniej niż po
upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badanie spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczących wg PN-CR 12361:2002 , PN-EN 12517-1:2008, PN-EN 12517-2:2008 lub wg norm
równoważnych prowadzi Inspektor. Koszt badan radiofotograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a
wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Badanie potwierdzające jakość robót
spawalniczych prowadzić wg PN-S-10050:1989 punkty 3.2.8 i 3.2.9. lub wg normy równoważnej. Wykonawca
robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz
protokołów i przekazać ja Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
6.1.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.
• W zakresie montażu konstrukcji stalowej:
• sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową,
• wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku
do wielkości określonych w projekcie
• sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,
• sprawdzenie wpisów w Dzienniku Budowy z odbiorów częściowych elementów montażu
(podlewki, regulacji, stężenia itp.)
• tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych :
• położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm
• poziom belki: +/- 10mm
• różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm
• poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm
• odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm
• poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm
• W zakresie połączeń śrubowych:
• zastosowanie w połączeniach właściwych śrub,
• jakość wyrobów śrubowych,
• przygotowania powierzchni styku,
• sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem,
• sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli
liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia,
• Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokołem.
•
6.2. Połączenia spawane
Styk spawany należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie
przekraczały 1 mm. Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy mają one atesty wydane
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przez wytwórnie tych materiałów, gwarantujące zgodność z przedmiotowymi normami podanymi oraz czy okres
ważności gwarancji nie został przekroczony. Jeżeli warunki te nie są spełnione materiały te można zastosować po
wyrażeniu zgody przez Inspektora i po wykonaniu nakazanych przez niego badań. Wszystkie spoiny czołowe w
elementach konstrukcji powinny być, zgodnie punktem 2.4.4.4 normy PN-S-10050:1989 lub normy
równoważnej, prześwietlane zgodnie z planem prześwietleń na całej długości, a radiogramy powinny dać wyniki
nie gorsze od klasy B wadliwości wg PN-EN 12517-1:2008 lub wg normy równoważnej. Spoiny pachwinowe
powinny być poddane oględzinom zewnętrznym i badaniom ultradźwiękowym wg PN-EN ISO 17640:2011 lub
wg normy równoważnej i powinny dać wyniki nie gorsze od klasy wadliwości dla spoin nośnych wg PN-EN ISO
11666:2011 lub wg normy równoważnej.
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinach lub w materiale w ich sąsiedztwie. Na podstawie radiogramów
oraz wad spoin określonych i wykrytych prześwietlaniem należy określić klasę spoin. Klasa spoiny powinna być
wpisana do protokołu badan spoiny. Spoiny lub ich części ocenione w wyniku oględzin lub prześwietlania jako
wadliwe lub nie spełniające wymagań należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub
powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórne wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać
ponownym badaniom w pełnym zakresie. Badania spoin i złączy spawanych przeprowadzać zgodnie z punktami
3.2.7 i 3.2.8 PN-S-10050:1989 lub zgodnie z normami równoważnymi.
6.3. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji system kontroli materiałów przywożonych do wbudowania
na miejscu budowy. Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje
zgodności, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [Mg].
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanego pomostu technicznego z krat stalowych
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2. Odbiór robót warsztatowych
1.Odbiory częściowe
• odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji
• odbiór scalania konstrukcji na montażu
2.Odbiór końcowy warsztatowy
• podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:
• atestację materiałów
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych
• sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
• sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności
• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
• Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie
niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione
przez Wykonawcę.
8.3. Odbiór robót montażowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.
8.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy.
8.5.Odbiór końcowy zakresu robót
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia robót.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
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Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego
Płaci się za ustaloną ilość [Mg] wykonania konstrukcji stalowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
•
prace przygotowawcze,
•
dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
•
opracowanie programu wytwarzania konstrukcji w Wytwórni wraz z Projektem technologii spawania,
•
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
•
badanie kształtowników i blach i ich oczyszczenie,
•
frezowanie i ciecie kształtowników i blach,
•
obróbka maszynowa: pasowanie, ukosowanie,
•
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
•
scalenie elementów i ich spawanie,
•
zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż.
•
montaż próbny konstrukcji,
•
wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów określonych w specyfikacji lub nakazanych
przez Inspektora,
•
oznaczenie elementów według kolejności montażu;
•
obróbka krawędzi pasów (struganie).
•
wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania
konstrukcji stalowej
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym
opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Normy
• PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na
gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów
• PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, wymiarów i masy
• PN-EN 10060:2006 Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i
tolerancje kształtu i wymiarów
• PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników
• PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania
łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
• PN-EN ISO 636:2008 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą
wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
• PN-EN ISO 14343:2010 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe,
druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja
• PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
• PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i
stateczność konstrukcji powłokowych
• PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6:
Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
• PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6:
Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
• PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu,
tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji
• PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych
• PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -Poziomy akceptacji
• PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej –Tolerancje
wymiarów i kształtu
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•

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
• PN-EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne
specjalnego stosowania.
• PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i minimalne momenty
skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm.
• PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny
• PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników.
• PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura geometryczna
powierzchni: metoda profilowa – Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.
• PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakości
• PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów
konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
wykonania i ogólne zasady projektowania
• PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy –Część 1: Rusztowania –
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
• PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu,
tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji.
• PN-CR 12361:2002 Badania niszczące spoin materiałów metalowych. Odczynniki do badań
makroskopowych i mikroskopowych
• PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu,
tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji.
• PN-EN 12517-2:2008 Badania nieniszczące spoin – Część 2: Ocena złączy spawanych z aluminium i
jego stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji
• PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych
• PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych –
Poziomy akceptacji
• Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.16.00.00 –
ROBOTY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ścian i obudów z płyt gipsowo-kartonowych w obrębie inwestycji
1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych, w
tym:
• Obudowy i sufity płyt gipsowo-kartonowych GKFI gr.12,5mm na rusztach metalowych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciążenia,
konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego
stopnia sztywności,
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STB 0.0
„Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podane poniżej:
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.
2.2. Do wykonania obudów i przegród zastosowano następujące materiały :
• płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wymagań ochrony
przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności
• profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość elementów od 2,60
do 12,0 m; profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku; profile posiadają specjalne
otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
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profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , długość
elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
• gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
• płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o grubości 50, 75 i 100 mm do akustycznej i termicznej
izolacji ścianek
• elementy mocujące typu El i ES
• uszczelnienie przeciwpożarowe; rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w połączeniu z
gipsowymi płytami ściennymi, z potwierdzoną klasą odporności ogniowej odpowiadającą wymaganiom
określonym w zatwierdzonej dokumentacji;
• taśmy akustyczne rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.2 Montaż obudowy i sufitów z płyt GK
Płyty na stelażu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno giętej, ocynkowanej grubości 0,6 mm, profile
wykonane zgodnie z PN-EN 10143:2008 lub normą równoważną. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do
ścian wkrętami ze stalowym kołkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do
stropów za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu 6x40 co 100cm. Pomiędzy stalowymi profilami
obwodowymi, a ścianami i stropami uszczelnienie z taśmy akustycznej o szerokości ściany. Słupki CW w
rozstawie 600 mm są wsuwane w profile poziome. Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych grubości 12,5 mm są
mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomocą wkrętów szybkiego montażu W przypadku
okładziny pojedynczej płyty mocowane wkrętami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku okładziny
podwójnej w pierwszej warstwie wkrętami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie
wkrętami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Płyty w poszyciu 1-szej warstwy łączone na styk, bezspoinowo.
Płyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny płyt w 2-giej
warstwie poszycia oraz łby wkrętów zaszpachlowane systemową masą szpachlową producenta płyt. Wypełnienie
wełną mineralną o gęstości 40-70kg /m3. Należy przewidzieć stosowanie systemowych połączeń dylatacyjnych
w rozstawie max 800cm W miejscu osadzenia drzwi ściany należy wzmocnić słupkami oraz nadprożem z rur
stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i stropu. Ściany szpachlowane dyspersyjną masą powłokową z
wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi (udziały < 1%) z wodą jako rozpuszczalnikiem.
5.3 Tyczenie rozmieszczenia płyt
• styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do
kierunku naświetlania pomieszczenia)
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przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy
długości płyty,
• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden
rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
5.4 Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonana jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia
pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych
125cm.
5.5 Mocowanie płyt GK do rusztu
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo- włóknowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego
warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 mm. W przypadku
warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo- włóknowe mogą
być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo- włóknowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
5.6 Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-włóknowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy
i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia”
szpachlowanej spoiny.
5.7 Szpachlowanie połączeń między płytami
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami
spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach łączonych płyt gipsowo-kartonowych
bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z
włókna szklanego na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips").
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty
(9-10mm dla płyty o gr. 12,5mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie
"cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy
szpachlowej intensywnie zwilżone.
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem taśmy
spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu przykrycie taśmy spoinowej masą
gipsową. Szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności
od głębokości krawędzi może wymagać drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu
uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowokartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne masy szpachlowe przeznaczone do
końcowego szpachlowania.
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
Sprawdzenie powierzchni płyty GK:
płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie
powodując odklejania się od rdzenia
sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt,
w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony,
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt,
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o
długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte
są w poniższej tabeli:
odchylenie powierzchni
suchego tynku od płaszczyzny
i odchylenia krawędzi od linii
prostej

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego
poziomego

odchylenie przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

nie większe niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż
2 na całej długości łaty
kontrolnej o dł. 2 m

nie większe niż
1,5 mm/1 m i ogółem nie
więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości, oraz nie
więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5
m wysokości

nie większe niż 2 mm

nie większe niż
2 mm/1 m i ogółem nie więcej
niż 3 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami, itp.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej ścianki działowej z płyt gk
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2 Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do
których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian
działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów
rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i
akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzeniu podlega:
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• przygotowanie podłoża,
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe,
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia
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płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5
mm.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy.
8.4 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia robót.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
• atestację dostarczonych elementów,
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm,
przesunięcie w poziomie ±3 mm),
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
• sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścianki działowej z płyt gk , wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub
wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych SST,
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych SST,
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy,
• wytrasowanie miejsc montażu,
• zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do stropów i podłóg przez przystrzelenie
kołkami stalowymi,
• zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych do listew poziomych,
• przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów,
• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
• szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem,
• zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich),
• szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające,
• wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania ścianki działowej z płyt gk znajdujących
się na rysunkach w PW.
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania izolacji ścianek gk z wełny mineralnej, wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów potrzebnych do
wykonania robót objętych SST,
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki,
• ułożenie izolacji ścianek gk z wełny mineralnej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym
opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Normy
11. PN-EN 15283-2+A1:2012P Płyty gipsowe zbrojone włóknami. Definicje, wymagania i metody badań.
Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe
12. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego
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13. PN-EN 10130:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne
dostawy
14. PN-EN ISO 7050:2011E Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
15. PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali
nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące
16. PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Tolerancje
wymiarów i kształtu
17. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.20.00.00 –
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

Lokalizacja
Ul Słowackiego 8; 60-823 Poznań

64

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty ogólnobudowlane

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Wykonanie systemu oddymiana klatek schodowych w budynku przy ul Słowackiego 8 w Poznaniu.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych
powłok malarskich w obrębie inwestycji.
1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie wewnętrznych
powłok malarskich w tym:
• wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów
• gruntowanie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji
Projektu Wykonawczego
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane
1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na
której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże,
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki konstrukcyjnej są
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do utrzymywania osób. Rusztowania
systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania ochronne.
farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane
związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane
ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania,
że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.
2.2.Farby silikonowe
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Farba silikonowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków
syntetycznych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowokartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Umożliwiająca prawidłowe oddychanie ścian.
Dane techniczne:
• Odporność na szorowanie - Klasa 2
• Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) - Klasa 3 przy 7 m2/l
• Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] - 1,37 ÷ 1,50
2.3. Środki gruntujące
PRZEZNACZENIE
• Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów
technicznych.
• Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i
poprawia jej nośność.
• Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność
podłoża.
• Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki
wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
• Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie,
ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa).
• Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa
wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.
WŁAŚCIWOŚCI
• Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.
• Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.
• Nie zmydla się w trakcie stosowania.
• Po wyschnięciu jest bezbarwny.
• Przepuszcza parę wodną.
• Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej
dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących:
• Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 2,0 g/l,
• Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C
•
Gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3
• Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu: po 2 godzinach
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do
stosowania odpowiednich wyrobów),
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i
protokołem przyjęcia materiałów.
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1. Zasady prowadzenia robót
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych
rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania
rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych należy
stosować środki ochrony osobistej :
• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
• zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać
prace w rękawicach;
• użyć specjalnej odzieży ochronnej.
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne
należy :
• stosować odzież ochronna;
• wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza;
• przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych miejscach
wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem
łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł
być natychmiast użyty w wypadku pożaru.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych
odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :
• robót tynkowych,
• podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych;
• podłoży gipsowych.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni.
Następnie powierzchnie należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
W zakres przygotowania podłoża wchodzi:
• gruntowanie podłoży ścian i sufitów
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
• usunięcie folii
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności :
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
• wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg
• usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów
Drugie malowanie można wykonać po :
• białym montażu
• ułożeniu posadzek
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do :
• rodzaju podłoża;
• rodzaju malowania;
• miejsca i warunków zastosowania powłoki.
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie
z ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.
5.3. Malowanie ścian i sufitów
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod uzupełnienie

67

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty ogólnobudowlane

ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż
30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy
wietrzyć 2-3 dni.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30oC)
i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane
z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie,
równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień,
czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3%
masy.
5.4 Gruntowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie
związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem preparatu gruntującego usunąć. Emulsji
gruntującej nie wolno łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji
1:1.
Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem,
jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można
zastosować preparat gruntujący rozcieńczony czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy,
gruntowanie należy powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie,
przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, czyli po około 2 godzinach od
jej nałożenia.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące :
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia;
• badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów
przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich;
• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
malarskich;
• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem;
• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia.
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy je przeprowadzić
przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie
bezbarwne lub blado różowe, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu
tynku.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Badanie materiału obejmuje :
• sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz wyników kontroli,
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;
• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane
przed użyciem.
6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących
Badanie warstw gruntujących obejmuje:
•
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią
podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku;
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sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie
wcześniej niż po trzech sekundach;
•
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 farba
podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej
wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki;
6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających
płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość odbieranych robót malarskich lub tylko
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy należy:
• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i
powtórne prawidłowe ich wykonanie;
• poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST.
8.2.1 Uznanie robót za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
• zgodność z dokumentacją techniczną
• rodzaj zastosowanych materiałów
• wygląd zewnętrzny
• równomierność rozłożenia farby
• jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta
• brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek
• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
• sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
• sprawdzenie odporności na zarysowanie
• sprawdzenie odporności na uderzenie
• sprawdzenie grubości powłok
• sprawdzenie elastyczności powłok
• sprawdzenia trwałości powłok
• sprawdzenie przyczepności powłok
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
• sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
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• sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
• sprawdzenie nasiąkliwości powłok
Roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi częściowemu technicznemu robót
• odbiorowi końcowemu robót
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w
szczególności:
• rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych
materiałów i wyrobów
• ustalenia technologiczne
• protokoły odbiorów częściowych technicznych
• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
18. określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego
Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
•
zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub
wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych SST.
•
wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych SST
•
koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy.
•
przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
•
wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach,
•
wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania wewnętrznych powierzchni
znajdujących się na rysunkach w PW.
Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
•
zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub
wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych SST.
•
wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych SST
•
koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy.
•
przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
•
zagruntowanie podłoża,
•
pielęgnacja robót objętych SST
•
wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania
robót objętych SST
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania malowania (impregnacji) powierzchni pionowych i poziomych betonu
architektonicznego, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub
wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych SST.
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych SST

70

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty ogólnobudowlane

•
•
•
•
•

koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg
własnej dokumentacji Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
wykonania malowania ( impregnacji ) powierzchni pionowych i poziomych betonu architektonicznego
pielęgnacja robót objętych SST
wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania
robót objętych SST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym
opisywanych robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Normy
• PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
• PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
• PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity - Klasyfikacja
• PN-C-81607:1998P Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
• PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
• PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.
• PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
• PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe.
• PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
• PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót w zakresie montażu systemu oddymiania.
1.1 Adres inwestycji
Budynek przy ul. Słowackiego 8,
60-823 Poznań
1.2 Zamawiający/Inwestor
Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
1.3 Podstawy opracowania
− Umowa o wykonaniu dokumentacji projektowej część 1 nr ZP.272.00035.2016
− Katalogi producentów urządzeń i aparatury
− Właściwe normy, przepisy rozporządzenia

2. Specyfikacja techniczna
2.1 Zakres specyfikacji technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest przeznaczona do stosowania jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji Robót Budowlanych – Instalacje
Systemu Oddymiania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
przewidzianych w przedmiarze robót. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu. Roboty, których
dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji oddymiania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych w zakresie wykonania instalacji
oddymiania klatek schodowych.
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W zakres robót objętych projektami wchodzą:
−

wykonanie i montaż 3 szt. drzwi w klasie EI 30 odporności ogniowej

−

montaż centralek systemu oddymiania dla 2 klatek schodowych,

−

montaż klap oddymiających na 2 klatkach schodowych,

− integracje z systemem sygnalizacji pożaru,
− wykonanie instalacji KD dla drzwi wyjściowych z klatki schodowej 2,
− odblokowanie drzwi objętych systemem KD,
− montaż napędów drzwi,
− montaż linii z przyciskami oddymiania.
Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie wykonawczym TOM II –
Sterowanie Systemem Oddymiania.
2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w
zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawstwo instalacji oddymiania klatek schodowych winno być zlecone
firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego
typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji oddymiania w
budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.
Roboty nie ujęte w ST wykonywać zgodnie z:
− obowiązującymi przepisami i normami,
− instrukcjami DTR urządzeń,
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− wszystkie przejścia kablowe przez przeszkody oddzieleń przeciwpożarowych
należy zabezpieczyć elastycznymi przepustami o odporności ogniowej takiej
jak przeszkoda,
− wszystkie projektowane urządzenia związane z oddymianiem posiadają
aktualne certyfikaty CNBOP.
Ponadto:
− przed oddaniem systemu do pracy należy przeprowadzić próby sprawności
działania całości urządzeń i instalacji,
− wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść
dokumentacji

kolorem

czerwonym

i

przekazać

jeden

do

egzemplarz

użytkownikowi,
− po zakończeniu robót instalacyjnych należy zapewnić należytą konserwację
systemu.

3. Materiały
3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości,
o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na
których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom
niezbędnym

do prawidłowego

wykonania powierzonych robót oraz do

poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia
winny być zgodne z zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej i winny
posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie
i deklaracje zgodności.
Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach
określonych w SIWZ, jednakże proponowane materiały zamienne, pod względem
technicznym,

muszą

być

równoważne

materiałom

i

urządzeniom

zaprojektowanym.
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W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, wykonawca
dostarczy opinię porównawczą proponowanego rozwiązania projektowego,
podpisaną przez rzeczoznawców budowlanych.
Wykaz materiałów przedstawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralną
część niniejszej specyfikacji. Materiały stosowane do realizacji zadania podano
w projekcie technicznym. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznej linii
dozorowych niepalne posiadające atesty CNBOP. Przewody do zasilania
siłowników niepalne typu HDGs PH 90. Rurki instalacyjne niepalne. Osprzęt wg
dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń producenta. Materiały powinny
odpowiadać

wymaganiom

norm

państwowych,

posiadać

świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
3.2 Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwem jakości, atestami i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić
oględziny zewnętrzne, a materiały z defektami wymienić.
Materiały

i

urządzenia

przechowywać

w

zamykanych

magazynach/

pomieszczeniach udostępnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym
zachowania gwarancji wyrobów, urządzeń i aparatury.

4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
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5. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które
pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały
powinny być przewożone na budowę zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami bhp. Rodzaj i ilość środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, układane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych
elementów.

6. Wykonanie robót
6.1 System oddymiania
Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu, gazów
pożarowych i energii cieplnej na zewnątrz budynku które umożliwią ochronę
życia i mienia poprzez:
−

dróg ewakuacyjnych bez dymu,

−

ułatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej warstwy wolnej od
dymu,

−

opóźnienie względnie zapobieganie gwałtownemu rozwojowi pożaru,

−

zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia,

−

ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem gorącymi gazami
pożarowymi i produktami termicznego rozkładu.

Sterowanie centralką oddymiania odbywać się będzie poprzez czujki dymu
podłączone do systemu sygnalizacji pożaru. Centrale oddymiania wyposażyć w 2
akumulatory 12V/3,4 Ah. Lokalizacja central oddymiania wg rysunków. Centrale
montować

na

dostępnej

wysokości.

Centrale

są

elementem

sterującym

uruchamianie klap oddymiających po wykryciu pożaru przez czujkę dymu lub po
wciśnięciu przycisku oddymiania.
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Centralka odymiania (COD) wymaga zasilania 230V. Do przewodu zasilającego
centralkę oddymiania nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników.
Przewody instalacji prowadzić podtynkowo lub natynkowo w przestrzeni
międzysufitowej i pomieszczeniach technicznych.
Wszystkie przejścia instalacji oddymiania przez ściany i stropy muszą być
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach
ochronnych.
6.2 Montaż urządzeń systemu oddymiania
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachować
należy wszystkie zalecenia producenta wskazane w załączonych do urządzeń
kartach katalogowych, wytycznych montażowych. Sposób mocowania winien
gwarantować zachowanie zdolności do realizowania funkcji, jakie zostały
przypisane każdemu elementowi, zarówno pod względem mechanicznej
operacyjności (możliwość serwisowania elementów), jak i poprawności
reagowania na zjawiska pożarowe. Wszelkie odstępstwa od wymaganych
sposobów montażu urządzeń muszą być ustalane z Kierownikiem Budowy
wspólnie z współpracującymi branżami powiązanymi.
6.3 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
Nie wolno stosować połączeń skręcanych łączenia przewodów należy wykonywać
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy
urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody (np. siłowniki
systemu oddymiania), a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało
opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Na końcach przewodów giętkich
stosować końcówki tulejkowe lub oczkowe w zależności od typu zacisku, do
którego mają być połączone. Skręcenia i oczka są wykluczone. Stosować
podkładki sprężynowe i normalne, zapewniające właściwy docisk i przepływ
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prądu. Styki zabezpieczyć przed korozją wazeliną techniczną. Dławiki urządzeń
z wchodzącymi przewodami należy odpowiednio uszczelnić, wszelkie przepusty
przez ściany i stropy należy uszczelnić atestowanymi niepalnymi uszczelniaczami.
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów
wykonywanych, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami
Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i
błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
−
−
−
−

certyfikaty,
deklaracje zgodności producentów,
aprobaty techniczne, atesty i świadectwa dopuszczenia,
protokoły pomiarów elektrycznych.
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6.4 Wymagania dotyczące właściwości robót budowlanych
Przy wykonywaniu wydzielenia klatki schodowej drzwiami w klasie odporności
ogniowej należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, które spełniają te warunki są:
-

wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji.

-

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny zgodności z norma europejską wprowadzono do
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

-

wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską
wykazie

wyrobów

mających

niewielkie

znaczenie

dla

zdrowia

i bezpieczeństwa.
-

dopuszczone do jednostkowego stosowania są również według indywidualnej
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego.
Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały,
które „Nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były
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przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła
zmiana własności materiału”.

7. Ochrona przeciwporażeniowa
Niniejszy projekt przewiduje jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym samoczynne wyłączenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie ochrony
wyłączniki różnicowo-prądowe, które po zakończeniu prac montażowych muszą być
przebadane w pełnym zakresie. Należy zachować ciągłość/ przewodność galwaniczną
przewodu ochronnego PE.

8. Wykonanie robót budowlanych
Wszystkie roboty należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych", ST, oraz obowiązujących Polskich Norm,
pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a także biorąc pod uwagę warunki i zalecenia.
a. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak
i nie ujętych dokumentacją projektową waz z wymaganymi świadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiar na budowie.
b. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki
i defekty z należytą starannością i pilnością. Wykonawca bierze pełną
odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo
wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy
budowie.
c. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji
robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia
zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku
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publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów
publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do
Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć
Zamawiającego

przed

wszelkimi

roszczeniami,

postępowaniami,

odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania
powyższego postanowienia.
d. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia
dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z
działalnością. Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając
pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń
i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie
spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i
powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w
związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i
zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
e. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.
f.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót Za
błędy w pozycji poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny
koszt bez wezwania.

g. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do
wbudowania,

ryzyko

pokrycia

kosztów

dodatkowych

związanych

z wymianą lub naprawą sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od
instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.
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h. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki
prowadzenia robót budowlanych.
i.

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy
i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym
egzemplarzu Zamawiającemu.

j.

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla
gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki - uzyskanych własnym staraniem i
na swój koszt.

9. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz
wymaganiami niniejszej dokumentacji.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego i Użytkownika.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostają odrzucone.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych
w dokumentacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może uznać
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wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne instalacji.
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:
− zgodności z dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
− poprawności oznaczeń,
− kompletności wyposażenia,
− poprawności montażu przy braku widocznych uszkodzeń i błędów,
− należytego stanu izolacji kabli i przewodów oraz urządzeń potwierdzonego
protokołami pomiarowymi,
− skuteczności

ochrony

przeciwporażeniowej,

potwierdzonej

protokołami

pomiarowymi,
− pomyślnego

zakończenia

prób

funkcjonalnych

obwodów

i

układów

potwierdzonych protokołami z wykonania prób.
Wszystkie pomiary i próby mogą wykonywać jedynie osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia SEP do 1 kV. Zgodność wykonania z projektem
i przepisami potwierdzić mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane
w zakresie dozoru prac instalacyjnych.

10.Odbiór robót
Przyjęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami ustawą „Prawo
Budowlane”. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku
poszczególnych

prób

i

pomiarów

jak

również

wykonania

prac

zgodnie

z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami i przepisami.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, tj. przekazana
dokumentacja powykonawcza jest niepełna, nie wystarczająca do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektu, bądź zgłoszenia gotowości zakończenia budowy
lub stwierdzone zostanie iż roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru w zakresie
umożliwiającym użytkowanie, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać :
− ważne świadectwa dopuszczenia,
− protokoły odbiorów częściowych jeżeli takie występowały,
− instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji
− dokumentację powykonawczą wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy,
− certyfikaty CNBOP zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów,
− protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń
(centrala, zasilacze, itp.),
− protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: przyciski
oddymiania,
− protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu,
− instrukcję użytkownika w języku polskim,
Roboty winny być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej, aktualną
wiedzą techniczną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych Tom V. Instalacje Elektryczne,
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11. Normy i przepisy
11.1. Normy

PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
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PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-702
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych.
PN-EN 50146
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60529
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60670-1(U)
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego.
Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana
A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1:
Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1:
Postanowienia ogólne.
PN-E-04700
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Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych.
PN-E-04700
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
11.2.Ustawy
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290 z późn.
zm.).
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (t.j. D.U. 2016 r. poz.
1570 z późn. zm.).
–Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. – o systemach zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.
2016, poz. 542 z póz. zm.).
11.3.Rozporzadzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. D.U. 2013 r. poz. 1129),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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 z
późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).
11.4.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I,
część4) Arkady, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.
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