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ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi. ST 
określa  wspólne  dla  wszystkich  elementów  robót  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
wykonywanych w ramach Renowacji Elewacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach.

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 
Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu 
i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektów i 
opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie 
wykonawczym, nie unieważnia Specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający 
specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, 
nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, 
uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków 
transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi.

Zakres robót obejmuje podstawowe następujące zadania:

UWAGA !!!

ILOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OKREŚLONE ZOSTAŁY W 

ODRĘBNYM OPRACOWANIU POD NAZWĄ  ,,PRZEDMIARY ROBÓT”

1.4. Określenia podstawowe i skróty

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:
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Aprobata  Techniczna –  dokument  stwierdzający  przydatność  wyrobów  budowlanych  do  zamierzonego 
stosowania

Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku.

Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga  tymczasowa  (montażowa) –  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu.

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i 
wykonawcą.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nośna (przęsło) – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia 
obciążenia stałego lub ruchomego.

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

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji.

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,  w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 
w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia.

Szerokość całkowita obiektu – odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w 
linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego.

Zadanie  budowlane –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
lub jej elementu. 

Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie:
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PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę
i  przedstawiony  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  program 
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające

Po  przyjęciu  ofert  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dwa  egzemplarze  Projektu  Wykonawczego  i 
dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. 

1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na 
temat obiektu.  Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów.  Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku,  gdy jest to konieczne dla 
wykonania  robót  według  rozwiązań  alternatywnych  zaproponowanych  przez  Wykonawcę,  Wykonawca 
wykona  dokumentację  roboczą  przedstawiającą  szczegóły  rozwiązań,  które  będą  stosowane  podczas 
wykonywania  robót.  Koszty  związane  z  wykonaniem  tej  dokumentacji  i  jej  uzgodnieniami  zostaną 
włączone do cen jednostkowych robót.

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i  Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu 
budowy.  Z  przeglądu  Komisja  sporządzi  protokół  określający  warunki  placu  budowy,  co  będzie  stanowiło 
podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy

Po  przekazaniu  terenu  placu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo 
ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót.
Dla  bezpieczeństwa  publicznego  Wykonawca  zainstaluje  na  całym  odcinku  robót  znaki  informujące  o 
prowadzonych robotach budowlanych.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  Rozdz.2  Zarządzenia 
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  proponowaną  formę  i  szczegółowy  spis  treści 
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją  prowadzonych  robót.  W  razie  roszczenia  strony  trzeciej  w  związku  z  takimi  szkodami, 
Wykonawca  wraz  ze  swoim  towarzystwem  ubezpieczeniowym  podejmie  natychmiastowe  działanie  w  celu 
rozstrzygnięcia  roszczenia  i  będzie  informował  Zamawiającego  o  postępach  w sprawie  oraz  o  szczegółach 
osiągniętego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami urządzeń 
podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót.
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne 
władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za powstałe w ten sposób koszty.

1.14. Ochrona środowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas
trwania robót, a w tym między innymi za:
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, 

z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.
II. Wszystkie  tymczasowe  i  stałe  odprowadzenia  ścieków  będą  wykonane  z  odpowiednimi 

zabezpieczeniami  przed  zanieczyszczeniem  naturalnych  cieków  wodnych  oraz  stałych  systemów 
odwodnienia.  Dotyczy to również  jakichkolwiek zanieczyszczeń  powstałych  w trakcie prowadzenia 
robót.

III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję 
hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać 
niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 
dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc na 
placu  budowy  i  z  miejsc  związanych  z  prowadzonymi  pracami,  przy  czym  zawsze  musi  ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz.

VI. Wykonawca  winien  podjąć  wszelkie  możliwe  środki  dla  zapewnienia  na  czas  realizacji  robót 
bezpieczeństwa  pożarowego.  Wykonawca  winien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  i  zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

VII. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno 
na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje 
odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi,  i  przetransportować je na 
wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

VIII. W czasie  realizacji  robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest  zobowiązany do 
zaniechania pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 20,00.

1.15. Obciążenie na oś dla transportu kołowego

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy 
obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, 
że  sprzęt  budowlany  nie  będzie  powodował  przekroczenia  dopuszczalnych  obciążeń  podczas  ruchu 
budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez 
Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca  winien  uzyskać  Aprobaty  Techniczne  na  wyroby  określone  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych.

1.17. Zaplecze Wykonawcy 
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W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 
biura,  jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem 
(oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z  polskim  prawem 
budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki.
Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIAŁY

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST.

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe

a) Wszystkie  materiały  użyte  do  robót  powinny  być  pobrane  przez  Wykonawcę  ze  źródeł  przez  niego 
wybranych i zbadanych. 

b) Dopuszcza się  stosowanie  materiałów,  elementów i  wyrobów zarówno krajowych  albo z importu,  przy 
czym  materiały  importowane  muszą  posiadać  świadectwa  zgodności  z  PN  (BN)  lub  aprobatami 
technicznymi.

c) Zastosowane  w  specyfikacjach  szczegółowych  określenie  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie 
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania  ofert  równoważnych  pod warunkiem,  że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej.  W  przypadku  złożenia  ofert  równoważnych  należy  załączyć  foldery,  dane  techniczne  i 
aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.

d) W  przypadku,  gdy  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  szczegółowej  nie  podano  wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 
zamiany  na  inne  niż  określono  w projekcie,  należy  każdorazowo  dokonać  odpowiednich  uzgodnień  z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiałów

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny 
zostać odrzucone.

b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 
Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.

c) Wykonawca  przedstawi  świadectwa  zgodności  poszczególnych  dostaw  materiałów  z  atestami,  PN  i 
Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiałów

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały,  jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania,  mogą być 
powtórnie  badane  przed  włączeniem  do  robót.  Składowanie  powinno  być  prowadzone  w  sposób 
umożliwiający kontrole materiałów.

b) Składowanie  materiałów  może  odbywać  się  wyłącznie  na  terenie  placu  budowy  lub  na  terenie  Bazy 
Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,   bez  dodatkowych  opłat  ze  strony 
Zamawiającego.

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego 
źródła.  Wielkość  i  częstotliwość  dostaw  powinna  zapewnić  możliwość  zgromadzenia,  na  uprzednio 
uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących  właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport  i  składowanie  kruszywa  powinny  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami.  Powierzchnia 
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składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej  wyżej  podanych 
ilości  materiałów.  Na  składowiskach  powinny  być  wyznaczone  drogi  o  parametrach  zapewniających 
swobodny  przejazd  ładowarek  i  środków  transportu.  Kruszywo  należy  składować  oddzielnie  wg 
przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie 
się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów

a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu 
lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, materiały w 
nadmiarze  w  stosunku  do  ilości  wymaganej  do  realizacji  Umowy,  to  Zamawiający  może  przejąć 
nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę.
Zamawiający może także zobowiązać  Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i  doprowadzenia 
terenu do zadowalającego stanu.

2.5. Materiały z rozbiórek

Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego:
- krawężniki
- płyty drogowe

3.  SPRZĘT

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia  robót i utrzyma je w 
stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (żuraw na torze, pompa do 
betonu na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).
Jeżeli  utrzymanie  ciągłości  robót  jest  niezbędne  w celu  osiągnięcia  wymaganej  jakości  robót,  Wykonawca 
zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii.
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być 
opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych.

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW

a) Wszystkie  materiały  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości  i 
przydatności do robót.

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w 
terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca będzie usuwał  na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0.         WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady organizacji robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość  zastosowanych 
materiałów i  wykonanych robót,  za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  sporządzonymi we własnym 
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz projektem 
organizacji robót .

Uwagi ogólne

• Roboty  należy  wykonywać  przy  warunkach  otoczenia  określonych  w  PN  i  zgodnie  z  instrukcją 
Producenta.  W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  w  innych  warunkach  urządzenia  należy 
zabezpieczyć przed dostępem wody.
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• Robotami  mogą  kierować  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  –  posiadają  uprawnienia 
budowlane  do  kierowania  robotami,  określające  rodzaj  robót  w  danej  specjalności  budowlanej,  są 
członkami  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  posiadają  aktualne  ubezpieczenie  OC,  oraz  aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

• Pracownicy  wykonujący  prace  montażowe  muszą  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej 
oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

• Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  powinien  przedstawić  Zamawiającemu  egzemplarz  Projektu, 
wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do 
budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ.

• Wykaz  materiałów,  sprzętu,  maszyn  i  pracowników oraz  plan  BIOZ  wymagają  akceptacji  Inspektora 
Nadzoru.

   5.2. Zakres robót

Niniejsze  Wymagania  Ogólne  dotyczą   umowy  na  realizację  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

5.3. Etapowanie robót

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu 
Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki:
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
- konieczność zachowania ciągłości ruchu na poprzecznych ciągach komunikacyjnych 

6.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakości

6.1.1. Opis ogólny

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  Planu  Zapewnienia  Jakości  zawierającego  metody 
prowadzenia  robót,  personel  techniczny,  przedstawienie  sposobów  wykonania  w  zgodności  z  wymogami 
Umowy.
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się upewnić 
przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania.
Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości 
są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia.
1. Zarys  Planu PZJ  przedstawiony w ofercie  przetargowej  Wykonawcy należy rozwinąć  podczas  okresu 

mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

2. Uzupełnienia  i  poprawki  PZJ  będą  wprowadzane  okresowo  podczas  trwania  budowy i  przedstawione 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  robót  budowlanych  Wykonawca  przygotuje  zestawienie  metod 
stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ.

6.1.3. System Kontroli Jakości

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej:
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, że 

poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.
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2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu budowy 
oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne od 
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie  w  celu  sporządzenia  i  sprawdzenia  projektów  dla  prac  tymczasowych  lub  stałych 
prowadzonych przez Wykonawcę.

5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz polskie 
i zagraniczne normy państwowe.

6. Wykaz  czynności  związanych  z  kontrolą  jakości  w  formie  odpowiedniej  do  komputerowego 
wprowadzania  danych  i  ich  aktualizacji,  który  będzie  tworzyć  część  Systemu  Zarządzania  Danymi 
wymienionymi w punkcie 6.1.7.

6.2. System kontroli jakości Wykonawcy

6.2.1. Dane ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie,  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
System  kontroli  prowadzony  przez  Wykonawcę  powinien  być  zatwierdzony  Inspektorowi  do 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca  winien  dostarczyć  Inspektorowi  zaświadczenie,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. Jeżeli 
jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie próbek

Próbki  powinny  być  wybierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  powinien  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania  tych  materiałów,  które budzą wątpliwości  co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  powinny  być 
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny być  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,  gdy polskie 
normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe 
lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 
przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 

6.2.4. Raporty z badań
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Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić je na 
życzenie Zamawiającemu.

6.2.5. Opłata za badania

Wykonawca  zobowiązany jest  do zorganizowania  i  przeprowadzenia  systemu kontroli  materiałów i  robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej 
poszczególnych robót.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robot  zgodnie  z  dokumentacją  umowną  w 
jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady określenia ilości robót

a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane 
w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej.

b) Obmiar  kubaturowych  konstrukcji  budowlany  oraz  konstrukcji  inżynierskich  nastąpi  na  podstawie 
dokumentacji projektowej.

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do podstawy 
lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robót  nadających  się  do obmiaru  w każdym czasie,  niezależnie  od ich postępu,  obmiaru 
dokonuje się:
- w przypadku miesięcznego fakturowania
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
-       w przypadku zmiany Wykonawcy robót

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady ogólne

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z 
okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa 
Wypełnienia Gwarancji.

8.2. Odbiór części robót

Inspektor  wyda  Świadectwo  Odbioru  części  lub  etapu  robót  objętych  Umową  po  otrzymaniu  wniosku  od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający inspektora.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi  na niej  zmianami i  uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
• Dziennik Budowy
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Odbiór  częściowy polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia  właściwych 
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 
Inspektora  o  gotowości  do  odbioru.  W  wypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  Inspektor  zarządza 
rozbiórkę  wykonanego  elementu  na  koszt  Wykonawcy.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości  oraz  zgodę  na 
kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbiór końcowy

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W 
wypadku kiedy Inspektor  stwierdzi,  że obiekt  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego lub zakresu 
robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru 
złożoną  z  przedstawicieli  Zamawiającego,  Projektanta  i  tych  instytucji,  które  poniosły  częściowe  koszty 
związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, 
a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne

    wydane przez dostawców materiałów i urządzeń
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę

    geodezyjną
• projekt powykonawczy
•     oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
                   budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
                  Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
                  wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
                  Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  protokół odbioru końcowego robót 
sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi  przez Wykonawcę wszystkich  wymienionych  dokumentów i  wyników badań jest 
warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te 
dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki  robocze  dla  tych  elementów  konstrukcyjnych,  dla  których  poszczególne  ST  wymagają 

sporządzenia  ich  przez  Wykonawcę  z  naniesieniem  ewentualnych  zmian  dokonanych  w  trakcie 
prowadzenia robót,
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- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
- opinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  badań  i  pomiarów  załączonych  do 

dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji 
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124  poz. 1362)
5. Ustawa z  dnia  14 marca  1985 r.  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  (  Dz.  U.  z  1985r.  Nr 12 z  późniejszymi 

zmianami)
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
7. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997r.  w sprawie  ogólne  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. Arkady 1989r.
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
13  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami
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SST.01.01.  WYKOPY 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót  ziemnych  przy  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla  Dzieci  Niewidomych  w 
Owińskach

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zleceniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie 
wykopów.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji  Wymagania Ogólne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Grunt rodzimy 

3.SPRZĘT

Roboty muszą być wykonane ręcznie.
 
4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.

5.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów.

(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
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• w pasie  terenu  przylegającym  do górnej  krawędzi  skarpy  na  szerokości  równej  3-krotnej  głębokości 
wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi 
wykopu;

• naruszenie  stanu  naturalnego  gruntu  na  powierzchni  skarpy,  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy;

• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne 
opady deszczu).

6.  KONTROLA JAKOŚCI

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy 

odbiorze.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

(2) Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości
• zapewnienie stateczności skarp
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie)

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

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, 
• dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• zgodności wykonywanych wykopów z projektem,
• rzędnych wykopu.

8.3. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Płaci się za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i załadowanie, 
odwiezienie  go  na  wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru  miejsce,  odwodnienie  wykopu,  wydobycie  z  dna  wykopu 
przypadkowo zsuniętego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST.01.02.  ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM, WARSTWA 

OTOCZAKÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z realizacją robót ziemnych przy Renowacji Elewacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zleceniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie 
zasypek wykopów piaskiem dowiezionym oraz ułożenie otoczaków wokół budynku jako wierzchnia warstwa opaski.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia.

Jest  to  stosunek  gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego  Qd gruntu  sztucznie  zagęszczonego  (nasypu)  do 
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.2. Wilgotność optymalna gruntu.

Wilgotność  optymalna  gruntu  jest  to  wilgotność,  przy  której  grunt  ubijany  w  sposób  znormalizowany  uzyskuje 
maksymalną gęstość objętościową Qds.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu o odpowiednich parametrach 
2.2. Do wykoania wierzchniej warstwy opaski należy użyć otoczaki kamienno żwirowe z pokładów rzecznych.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.  TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi 
(deszcz, śnieg itd.).
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5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.

Wykonawca może przystąpić  do zasypywania  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,  co powinno być  potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych.

Warunki szczegółowe wykonania zasypki.

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m.
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,95 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien spulchniać 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 

5.3. Warstwa otoczaków

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  otoczakami  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora,  co  powinno  być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy

6. KONTROLA JAKOŚCI

(3) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy 

odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

(4) Sprawdzenie  wykonania  zasypek  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w 
niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na:
• badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm),
• badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę.

Badanie  przydatności  gruntu  di  zasypki  wykopów  należy  przeprowadzić  na  próbkach  pobranych  z  każdej  partii 
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, 
W badaniu należy określić wg PN-B-04481:

• skład granulometryczny,
• zawartość części organicznych,
• wilgotność naturalną,
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
• granicę płynności,
• kapilarność bierną wg PN-B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:
– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, 
– przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów,
– wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. 

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości,
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– jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej 
i  zagęścić  w  czasie  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru,  to  może  on  nakazać  wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy,

– osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym lub hydratyzowanym,

– niedopuszczalne  jest  wykonanie  zasypki  w  temperaturze,  przy  której  nie  jest  możliwe  osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

– wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki.

Sprawdzenie  zagęszczenia  zasypki  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is lub 
stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia według 
BN-64/8931-02.
Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej  warstwy  musi  być  potwierdzona  przez  Inspektora  wpisem  do  dziennika 
budowy.
Ocenę  wyników  zagęszczenia  zasypki,  zawartych  w  dokumentach  kontrolnych,  przeprowadza  się  w  następujący 
sposób:

• oblicza  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich  wartości  Is lub  stosunku  modułów  odkształcenia  Io, 
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych,

• zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki:
Is średnie nie mniej niż Is wymagane
Io średnie nie mniej niż Io wymagane.
2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 
powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej.

6.4. Sprawdzenie otoczaków

Sprawdzenie warstwy otoczaków należy przeprowadzić na podstawie badań wzrokowych polegających na sprawdzeniu 
wielkości ziaren oraz ich gładkości.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ilość określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

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,
• dziennik budowy,
• badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2.2. Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• grubości poszczególnych warstw zasypki,
• wskaźnika zagęszczenia zasypki.

8.3. Odbiór końcowy.
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za 1 m3 wg ceny jednostkowej, która uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie i utrzymanie w 
odpowiedniej wilgotności, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez Inspektora materiału z 
jego  zagęszczeniem i  uformowaniem przewidzianego  w projekcie  kształtu  zewnętrznego,  a  także  uporządkowanie 
terenu..
Cena obejmuje również przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SST.01.03. MONTAŻ RUSZTOWAŃ 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu i demontażu 
oraz na utrzymaniu rusztowań

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla  Dzieci 
Niewidomych w Owińskach w zakresie montażu i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 
„Wymagania ogólne".

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00..00 „Wymagania ogólne" . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

1.4. Niektóre określenia podstawowe
1.4.1. Praca na wysokości
jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub 
ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli 
powierzchnia ta :

■Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami
■Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem
1.4.2. Rusztowania
jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, 
konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany.  W  miejscach  szczególnie 
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki zabezpieczające
2.2. Wymagania szczegółowe
Rusztowania  

1.Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno się 
zapewnić
robotnikom odpowiednie rusztowania.
2.Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są:

a)dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę;
b)wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac.
3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:

α)wykonane z materiałów dobrej jakości;
β)odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną poddane;
χ)utrzymywane w dobrym stanie.

4.Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec przesunięciu przy 
normalnym
użytkowaniu.
5.Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie rozłożony.
6.Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć specjalne środki 
ostrożności,
zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość.
7.Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną.
8.Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny 
mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 
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zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 
przedmioty

9.Na rusztowaniu należy zmontować zabezpieczającą siatkę drobnooczkową.
Rusztowania powinny:

1.posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 
niezbędnej ilości materiałów;
2.posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3.zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
4.zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
5.posiadać balustradę,
6.posiadać piony komunikacyjne.
7.zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;

8.zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 
elementy konstrukcyjne rusztowania.

9.Posiadać zamontowaną siatkę drobnooczkową na całej powierzchni rusztowania

Rusztowania metalowe stojące  

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest:
obciążenie użytkowe rozmieszczone równomiernie, które może występować w sześciu znormalizowanych wielkościach, 
zwanych
znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1).
Oprócz ww. obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze:

-obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500x500 mm,
-obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200x200 mm,
-obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą częścią 
powierzchni
całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w miejscu najbardziej niekorzystnym pod 
względem
wytrzymałościowym.

Powyższe  obciążenia  należy  przyjmować  zgodnie  z  wartościami  podanymi  w 
tablicy 2. 
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca:

-rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w 
kierunku poprzecznym
(głębokość rusztowań),
-wysokość kondygnacji rusztowania.

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-
M-47906-1:1996) Tablica 1

Nr wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6
Obciążenie użytkowe pomostu [kPa] 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-
M-47900-1:1996) Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-
M-47900-2:1996) Tablica 2

Wielkość 
znamionowa

Obciążenie 
użytkowe

Obciążenie 
powierzchni 
500x500 mm

Obciążenie 
powierzchni 
200x200 mm

Obciążenie części powierzchni
Wielkość 
obciążenia

Rozmiar 
powierzchni

[kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*)
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A

*)Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym obciążeniem 
pomostów roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 3.

Tablica 3
Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w rusztowaniach 
metalowych (wg
PN-M-47900-2:1996)  
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Numer wielkości znamionowej Rozstaw stojaków w kierunku
Poprzecznym min. [m] Podłużnym max [m]

1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji 
następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m).
0 Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 m, ale nie może 
przekraczać zależności
H<180i
gdzie:  H - wysokość kondygnacji,  odległość między dwoma sąsiednimi węzłami  konstrukcji nośnej stojaka,  i - 
promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona zmieniać. 
Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość, która nie przekracza 
zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o większej wysokości należy je projektować 
indywidualnie. Pomosty robocze, pochylnie i schody  
1 .powinny być:

a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu 
uginaniu się; wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby 
zmniejszyć, tak dalece jak to
jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób;

β)wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania.
2. W wypadku,  gdy chodzi o pomosty robocze,  pochylnie,  miejsca  pracy i schody na poziomie wyższym od 
poziomu,
przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

a)każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, 
chyba, że dla
zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki;
b)każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość;
c)każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio 
zabezpieczone poręczą.

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
1)Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w 
celu zapewnienia w
każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
2)Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.

NALEŻY   POWZIĄĆ   ODPOWIEDNIE   ŚRODKI   OSTROŻNOŚCI   W   CELU   ZAPOBIEŻENIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM, ZWIĄZANYM Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ.
3) Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 

spowodować
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

2.3.       Oznakowanie  
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego 
zapisem w
dzienniku budowy.

3. SPRZĘT

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00..00 „Wymagania ogólne" w pkt 3..

4. TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt.4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 5 .

1.Rusztowania   typowe   wykonuje   się   zgodnie   z  wymaganiami   norm,   rusztowania   nietypowe-
zgodnie   z   projektem   i
dokumentacją techniczną.  Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest 
wytwórni, a ich montaż i
demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. Montaż i 
demontaż rusztowań
powinien  być wykonany  przez  osoby  przeszkolone  w zakresie   montażu  i  eksploatacji 
rusztowań,  pod  kierunkiem
upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania.
2.Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę i
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
3.Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód
opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną.
4.Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:

■wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 
telefonu; ■dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania

5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
■Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w 
celu zapewnienia w
każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
■Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
■Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją
elektryczną.
■Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 
mogący spowodować
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

5.2. Eksploatacja rusztowań
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:

codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,

-    doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę użytkującego 
rusztowanie. Przeglądy doraźne  należy przeprowadzać po silnych wiatrach,  burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny 
być wpisane do dziennika budowy. Materiały  potrzebne  do  wykonania  robót  nie   mogą  być  gromadzone   na 
pomoście  roboczym  w  ilości   przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m2.

Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy 
pomosty należy
niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane 
w stanie
umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych.
W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają też przeglądom: codziennym, dekadowym i 
doraźnym. Zakres
czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i 
eksploatacji danego
rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub 
upoważniona przez
niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy.
Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni pomostu 
roboczego, a ich
ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu.
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla 
konkretnego
typu rusztowania.
Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie mogą być 
obciążane
maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należy 
podwieszać do
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elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii 
pionowej jest
dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego 
obydwa
stanowiska.

5.3. Demontaż rusztowań
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
Demontaż
rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie 
rozbiera się
pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków.
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem rozbiera się 
pomost i
przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost ochronny pod pomostem roboczym.
Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 2 
wyższych
kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą lin opuszcza się 
drabiny na
ziemię.
Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się wysuwnicę na 
poddasze
budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, 
opuszcza
się za pomocą liny i krążka wysuwnicę.
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp., 
posegregowane i
ułożone w stosy wg asortymentu.
Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. Stalowe liny, jak również elementy 
rusztowań z rur
stalowych muszą być także przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części 
rusztowania,
zgrupowane według asortymentów,  powinny być ułożone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych 
podkładkach
rozstawionych co 2 m. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te 
powinny być
opuszczane w bezpieczny sposób.
Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż rusztowania może 
nastąpić
po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania
oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy 
demontaż od
góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie 
elementów z
wysokości. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane 
jako:

nadające się do dalszego użytku,
wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.

5.4. Zakazy dotyczące wykonania robót  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

■zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
■w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
■podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 6.

6.2. Zakres kontroli i warunki bhp
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.

1.Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej
pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
2.Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
3.Należy  powziąć odpowiednie  środki  ostrożności  w celu zapobieżenia  niebezpieczeństwom, 
związanym  z  instalacją
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elektryczną.
4.Materiały znajdujące się  na  budowie  nie  mogą być nagromadzone  lub rozłożone w sposób, 
mogący spowodować
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

5.Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
6.Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w 
każdej
pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
7.Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
8.Należy  powziąć odpowiednie  środki  ostrożności  w celu zapobieżenia  niebezpieczeństwom,  związanym  z 
instalacją
elektryczną.
9.Materiały znajdujące się  na  budowie  nie  mogą być nagromadzone  lub rozłożone w sposób,  mogący 
spowodować
niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.

6.3. Badania zmontowanych rusztowań
Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych
Sprawdzanie  wymiarów  rusztowania  polaga  na  oględzinach  i  pomiarze  oraz  stwierdzeniu  zgodności  z 
odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. Wzależności od rodzaju rusztowania sprawdza się:

podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na wysuwnicach 
- wysięg pomostu i wysuwnic,

rozmieszczenie elementów,
wymiary elementów (przekroje i długości).

Pomiary wykonuje się z dokładnością do10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm).
Sprawdzenie  zamocowania  rusztowania  polega  na  ustaleniu,  czy  wartość  siły  kotwiącej  wyznaczonej  za  pomocą 
dynamometru  śrubowego  jest  większa  od  wartości  minimalnej  podanej  w  p.  2.2.5  PN-B-03163-2:1998  oraz 
stwierdzeniu  zgodności  z  pozostałymi  wymaganiami  zawartymi  w tym punkcie.  Sprawdzenie  urządzeń piorun 
ochronnych i linii energetycznych  przeprowadza się pośrednio, ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 
2.2.10.3  i  2.2.10.4  PN-B-03163-2:1998.  Ocena  wyników.  Jeżeli  wykonano  ze  skutkiem  pozytywnym  wszystkie 
czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3 PN-B-03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania 
normy. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu 
wszystkich robót montażowych.
Sprawdzenie stanu podłoża.  Wystarczające  jest  zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu 
podłoża  na  zgodność  z  p.  4.3  PN-M-47900-2:1996.  Sprawdzenie  posadowienia  rusztowania  polega  na 
przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych.
Sprawdzenie  siatki  konstrukcyjnej  rusztowania  polega  na  kontroli  wymiarów  zewnętrznych  rusztowań  z 
uwzględnieniem  dopuszczalnych odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie 
zakotwień polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, 
jeżeli  w  projekcie  nie  zalecono  inaczej.  Liczba  badanych  kotwi  powinna  być  określona  w  instrukcji  montażu 
rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie wymagań dotyczących  konstrukcji  polega  na  oględzinach  zewnętrznych.  Nośność wysięgnika  należy 
sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu 
pomiaru oporności.
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na 
oględzinach zewnętrznych   i   pomiarach.   Sprawdzenie  zabezpieczeń   polega   na   oględzinach  zewnętrznych.  W 
przypadku   rusztowań przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-
M-47900-2:1996. Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za 
prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z 
wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 
Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić 
protokół.

6.4. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań
• Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie 
prac  przymocowuje się do stałych części budynku.  Nie wolno montować ani  rozbierać rusztowań o zmroku bez 
sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą  widoczność,   w   czasie   gęstej   mgły lub   ulewnego   deszczu, 
podczas   burzy   i   silnego wiatru   o   prędkości przekraczającej 10 m/s. Do budowy rusztowań nie wolno używać  
drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych. Podłużnice  rusztowań stojakowych  powinny być umocowane do 
stojaków i  mogą być sztukowane tylko na  stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki.  Deski pomostowe 
muszą  się  opierać  co  najmniej  na  3  leżniach,  a  sztukowanie  ich  jest  dozwolone  tylko  na  leżniach.  Drabiny 
rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. Przy rusztowaniach 
wiszących  zabrania  się  umocowywać  wysuwnice  jedynie  metodą  zaklinowania.  Łączenie  dwóch  rusztowań 
wiszących  za pośrednictwem tzw. mostka i  używania  drabin lub kozłów na tych  rusztowaniach  jest  zabronione. 
Rusztowanie  musi  być  zabezpieczone  przed  wahaniami.  W  stalowych  rusztowaniach  rurowych  nie  wolno 
zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy  drewna  między rurę  a  jarzmo łącznika. 
Rusztowania  mogą  być  oddawane  do użytku  po  przyjęciu  protokolarnym  stwierdzającym zgodność  montażu z 
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projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i 
poziome ułożenie podłużnie i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy 
i  dokręcenia  śrub,  założenia  i  uziemienia  piorunochronów  oraz  kontroluje  się,  czy  w  pobliżu  rusztowania  nie 
występują nieizolowane przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający największe 
dopuszczalne  obciążenie  oraz  stwierdzający  dopuszczalność  lub  zakaz  przewozu  pracowników.  Co  2  tygodnie 
powinien  odbywać  się  przegląd  wież  będących  w użyciu.  Stan  rusztowań  powinien  być  sprawdzany  okresowo, 
zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania.

Ponadto  należy  dokonać  starannych  oględzin  stanu  rusztowań  po  dłuższej  przerwie  w  robotach,  po  każdej  burzy, 
wichurze,  ulewie  lub  śnieżycy.  Rusztowania  wiszące  i  na  wysuwnicach  należy  kontrolować  codziennie  przed 
rozpoczęciem robót. Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na 
czas dłuższych przerw w robotach.
Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, 
gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. 
Na  wszystkich  rusztowaniach  powinny  być  wywieszone  tablice  z  podanym  dopuszczalnym  obciążeniem pomostu. 
Rusztowanie powinno być konserwowane.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 7 .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.       Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt. 7.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne".
9.1.       Cena jednostki obmiarowej obejmuje

•Przywiezienie i ustawienie rusztowań
•Utrzymanie i kontrolę ich zastosowania w trakcie użytkowania
•Demontaż i transport oraz wszelkie opłaty za ewentualne wypożyczenia rusztowań specjalistycznych.

Oraz wszystkie  inne  roboty niewymienione,  które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze- Określenia, podział i główne parametry
•PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur
•PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania ramowe
•PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze- Złącza
•Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące nieruchome 
robocze-
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i
higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650
■      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SST.01.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.0.WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  są  warunki  wykonania,  kontroli  i  odbioru  robót 
związanych  z  rozbiórkami  w ramach  zadania  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji..
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna może być stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowym, 
przy zleceniu i realizacji Robót , wymienionych w punkcie 1.1. Należy ją rozpatrywać łącznie z Ogólną 
specyfikacją  ST-.00.00  „Wymagania ogólne".  Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji  dotyczą robót 
związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych.

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
następujących prac rozbiórkowych: 

1. Rozbiórka rur spustowych,
2. Demontaż przewodów uziemiających,
3. Rozebranie obróbek blacharskich,
4. Odbicie tynków zewnętrznych.
5. Wywóz i utylizacja gruzu.

1.4.   Określenia podstawowe
Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są obowiązujące na równi z 
wymaganiami Specyfikacji SST-00.00 - „Wymagania ogólne" oraz normami. Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna  może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.
Określenia podstawowe stosowane w niniejszej SST są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U.  Nr  92/04,  poz.  880 z  późniejszymi  zmianami),  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994 r.  -  Prawo 
budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.U.  Nr  156/06,  poz.  1118)  oraz  z  podanymi  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej SST-00.00. „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne zasady dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną  i  poleceniami Inżyniera, reprezentującego Inwestora na 
placu budowy.

2.0.    MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej SST- 00.00. „ Wymagania 

ogólne". W opracowaniu objętej niniejszą specyfikacja nie mają zastosowania materiały.

3.0. SPRZĘT
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Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej SST- 00.00. „ Wymagania ogólne".poz.3.0

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Należy  używać  takiego  sprzętu,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót, 
zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie 
transportu,  załadunku i wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Przy robotach  w pobliżu istniejących 
urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej SST-00.00.. „Wymagania ogólne".poz.4.0

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpływają niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez Inżyniera. .

5.0.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Warunki ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami 
Specyfikacji  SST-00.00  "Warunki  ogólne"  zgodnie  z  rozwiązaniami  podanymi  w Dokumentacji,  oraz 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inżyniera Budowy.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego  Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK).

5.2.   Prace przygotowawcze
Do prac przygotowawczych należą:

α)Zabezpieczenie   i   usunięcie   istniejących   urządzeń   technicznych   uzbrojenia
terenu oraz usunięcie roślinności i ewentualnych składowisk odpadów

β)Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

5.3.   Rozbiórki budynków

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

zabezpieczyć teren rozbiórki poprzez   oznakowania, ogrodzenie, wykonanie osłon przed skutkami 

spadania materiałów z rozbieranego obiektu zgromadzić   potrzebne   narzędzia   i   sprzęt, 

konstrukcje   zabezpieczające elementy przed wywróceniem zainstalować odpowiednie urządzenia do 

usuwania z budynku materiałów z rozbiórki ( np. zsypy ) zabezpieczyć   przed   uszkodzeniem 

znajdujące   w   pobliżu   rozbieranego budynku latarnie, słupy z przewodami, drzewa i.t.p. odłączyć 

od sieci   instalacje elektryczne, telefonicznej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji,    ogrzewania. 

Czynności   te   powinny   być   wykonane   przez pracowników właściwych   instytucji   i 
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potwierdzone  wpisem   do  dziennika rozbiórki. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 

urządzenia zabezpieczające   i ochronne   (liny, odzież robocza, kaski, okulary, rękawice 

ochronne ).gruz i drobne materiały usuwać przez zsypy. Roboty rozbiórkowe można przeprowadzać w 

zależności od warunków ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub 

z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się 

wykonywać za pomocą młotów pneumatycznych i palników acetylenowych, którymi przecina się 

kolejno odpowiednie pręty zbrojeniowe. Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie 

palnikiem acetylenowym. Zwalnianie ścian metodą podcinania jest zabronione. Prace rozbiórkowe 

elementów konstrukcji należy prowadzić jednocześnie tylko na jednym poziomie. Wydobywanie 

urobku po obu stronach ścian fundamentowych musi przebiegać symetrycznie.    Robót 

rozbiórkowych nie należy wykonywać w czasie silnego   wiatru,   opadów   atmosferycznych   i 

innych   nie   korzystnych   warunków pogodowych. Istniejące pod posadzką instalacje należy 

usunąć w celu uniknięcia kolizji przy układaniu sieci po nowo projektowane obiekty.

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej

SST- 00.00 „Wymagania ogólne".
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  niniejszą  specyfikacją  oraz 
poleceniami Nadzoru. Realizacja robót musi być zgodna z  wymaganiami norm polskich (PN), przepisów 
oraz ze sztuką inżynierską.

7.0.   OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  określa  zakres  robót  przewidzianych  do  wykonania,  zgodnie  z  Szczegółowymi 
Specyfikacjami  Technicznymi  i  normami  polskimi  (PN),  w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie 
Kontraktowym.

8.0.    ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „SST-00.00" „Wymagania Ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacjami,  normami (PN) i  wymaganiami Inżyniera Budowy, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wykazały pozytywne wyniki..

9.0.   WARUNKI PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji „SST-00.00" „Wymagania ogólne".
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Płatność za jednostkę obmiarową robót rozbiórkowych należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

obmiarem robót, oceną jakości zastosowanych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów oraz badań.

Ceny jednostkowe robót rozbiórkowych obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnętrzny transport narzędzi i sprzętu pomocniczego -wykonanie niezbędnych 

zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym i wokół strefy przyobiektowej -demontaż urządzeń ,instalacji -ostrożne 

wykucie z muru ościeżnic okiennych i bram z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce -rozebranie obróbek 

,rynien,  rur spustowych z blachy z posortowaniem  na nie nadajacą się do dalszego użytku i złożenie na 

wskazane miejsce -rozbiórka istniejącego pokrycia -przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo-acetylenowego do 

cięcia -przestawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży -cięcie elementów konstrukcji stalowej -opuszczenie 

zbloczem pociętych elementów konstrukcji stalowej na poziom terenu i odniesienie na miejsce składowania -burzenie 

elementów betonowych , żelbetowych i ceglanych młotem pneumatycznym -przesuwanie sprężarki i rozciąganie węży -

segregowanie ,sortowanie i układanie materiałów uzyskanych z rozbiórki -usunięcie gruzu-zasypanie miejsc po 

wykonanych rozbiórkach -załadowanie gruzu na środki transportowe -wywiezienie gruzu -wyładowanie ze środków 

transportowych -uprzątnięcie placu budowy po rozbiórkach -plantowanie terenu poprzez ścięcie wypukłości, 

zasypanie wgłębień, wyrównanie powierzchni

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca obowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy, a w szczególności:

Ustawę  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.U.  Nr  156/06,  poz.  1118  z 
późniejszymi zmianami);

Ustawę  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U.  Nr  92/04,  poz.  880  z  późniejszymi 
zmianami);

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z  dnia 28 marca 1972 r.  w 

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i 

rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93.

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)

Zmiany Dz. U. 05.113.954

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628)

oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152

poz.   1736 w sprawie wzorów dokumentów stosowania na potrzeby ewidencji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z 

późniejszymi zmianami )
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SST.01.05. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL.  B-10 

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  betonu 
niekonstrukcyjnego  przewidzianego  do  układania  pod  opaskę  przy  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zleceniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu 
niekonstrukcyjnego jako dolnej warstwy opaski wokół budynku, związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- układaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej:

1.4.1.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.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

1.4.4.Nasiąkliwość betonu

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. 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.

1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o 
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
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1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w specyfikacji  Wymagania 
Ogólne.

2.MATERIAŁY

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

2.1.Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement – wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki „35” – do betonu klasy B10, B15

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000

c) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.

d) Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712.
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-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 
31,5 mm.
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 wg PN-78/B-06714/15
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji 
kruszywa).
W celu umożliwienia korekty recept  roboczej  mieszanki betonowej  należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm.
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2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.Beton

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu.
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Skład mieszanki betonowej

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera 
budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  wszystkich  przeprowadzonych  przez  laboratorium  badań  i  prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inspektora.
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą 
mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

Środki do transportu betonu:
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

• 90 min. – przy temperaturze + 15oC
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić  stan  podłoża.  Podłoże  winno  być  równe,  czyste  i 
odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej:

- Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg 
rzędnych określonych na rysunkach.
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- Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i  dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy.

5.3.3.Pobranie próbek i badanie

- Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez  własne  lub  inne 
uprawnione  laboratorium)  przewidzianych  normą  PN-88/B-06250  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

- Badania powinny obejmować:
• badanie składników betonu
• badanie mieszanki betonowej
• badanie klasy betonu

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przekrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami 
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i 
nasłonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora.

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podłoża
- grubość układanej warstwy
- rzędne powierzchni betonu
- wygląd zewnętrzny
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych,

6.2.Tolerancja wymiarów

6.2.1.Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne.
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia.

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu
• na całą płaszczyznę - 10 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m.
• w dowolnym kierunku - 5 mm

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  i 
sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  pisemnymi 
decyzjami Inspektora.

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.

8.2.2.Zakres robót

Zakres robot zanikających  lub ulegających  zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa uwzględnia:
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r.
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SST.01.06.    PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD RENOWACYJNE 

TYNKI WAPIENNE

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ROBÓT polegających 
na przygotowaniu podłoża pod renowacyjne tynki wapienne zewnętrzne przy  Renowacji Elewacji Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowaniE 
podłoża pod renowacyjne tynki wapienne zewnętrzne.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  rysunkami, ST i  poleceniami 
Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie przygotowania podłoża pod renowacyjne tynki wapienne winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością 
dokumentacji  technicznej,  w tym także  i  z  pozostałymi  odrębnymi  częściami  dokumentacji  (dotyczy to  zwłaszcza 
projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji  Inspektora,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.MATERIAŁY

2.1.Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem są:
- preparaty do odsalania i odgrzybiania murów ceglanych,
- pręty spinające pęknięcia w ścianach,
- preparaty do wzmocnień podłoży.
- grunty pod warstwy tynku wapiennego.
- gotowe elementy gzymsowe. 
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- kleje do elementów gzymsowych

3.SPRZĘT

- sprężarki powietrza wraz z wężami,
- szczotki stalowe,
- młotki, przecinaki itp.,
- pędzle,
- pace, kielnie itp.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały należy transportować i przechowywać w temperaturze 5º - 25ºC. Dostarczane są w workach lub pojemnikach 
polietylenowych.  Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  suchych,  czystych,  przewiewnych  na 
paletach, przez okres max 6 miesięcy.

5 .WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w 
jakich będą wykonywane.

5.2.Opis ogólny.

Po ustawieniu rusztowań należy przystąpić do:
1. demontażu rur spustowych,
2. skuciu istniejący tynków,
3. oczyszczenia podłoża szczotkami stalowymi i przy użyciu sprężonego powietrza.
4. naprawienia pęknięć podłoża ceglanego,
5. montażu gotowych elementów gzymsowych,
6. przesmarowania powierzchni zagrzybionych i zasolonych odpowiednimi wgłębnymi preparatami według 

technologii producenta.
7. wzmocnień podłoży odpowiednimi wgłębnymi preparatami według technologii producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakościowa przygotowania podłoża pod renowacyjne tynki wapienne powinna polegać na ich pozytywnym 
zaopiniowaniu przez dostawcę technologii jak i inspektora nadzoru.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2

Zarówno Inspektor jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8.ODBIÓR ROBÓT

Podczas odbioru należy sprawdzić:
- atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów
- czy Wykonawca dostarczył potwierdzenie od dostawcy technologii prawidłowości przygotowania podłoża.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Roboty  płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
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- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac,
- uporządkowanie miejsca pracy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
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SST.01.07.       RENOWACYJNE TYNKI WAPIENNE

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  tynków 
renowacyjnych  wapiennych  przy  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla  Dzieci 
Niewidomych w Owińskach.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie 
zewnętrznych renowacyjnych tynków  wapiennych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za zgodność z  rysunkami,  ST i  poleceniami 
Inspektora. według systemu firm specjalistycznych np. Keim lub Baumit.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie  renowacyjnych  zewnętrznych  tynków wapiennych,  wewnętrznych  winno być  zlecone  przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy,  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji  Inspektora,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.MATERIAŁY

2.1.Zastosowane materiały

Szczegółowe materiały opisane zostały w projekcie technicznym renowacji oraz przedmiarze robót.

3.SPRZĘT

Przy  tynkowaniu  używa  się  mieszarek,  kielni  murarskich,  łat  drewnianych  lub  aluminiowych,  pac  drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały  do  wykonywania  tynków  dostarczone  być  mogą  dowolnym  transportem,  zapewniającym  ochronę  przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, 
w szczególnością przed wilgocią.

5 .WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w 
jakich będą wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych,  cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.Opis ogólny.

Do wykonywania tynków można przystąpić po wykonaniu :
- naprawy  i oczyszczenia podłoża,
- likwidacji pęknięć muru, 
- odgrzybiania miejsc zagrzybionych,
- oczyszczenia spoin,
- wyprofilowania gzymsów,
- wzmocnienia podłoża.

6 .KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków:

 odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3  na długość łaty kontrolnej 2 m,

 odchylenie powierzchni i krawędzi:
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej  niż 6 mm na całej  powierzchni między 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
- wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego,
- pęknięcia powierzchni ,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwałe zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podłoża;

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2

Zarówno  Inspektor  jak  i  wykonawca  mogą  żądać  końcowego  sprawdzenia  dostarczonego  materiału  w  przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór materiałów.

Przed  rozpoczęciem  wykonania  tynku  należy  ustalić  dokładną  recepturę  zaprawy,  zależnie  od  parametrów 
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.
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8.2.Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże  powinno  być  czyste, 
odtłuszczone, wolne od plam rdzy.  Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie 
wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, 

8.3.Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
- gładkość  i  stan  powierzchni  –  występowanie  wykwitów,  zacieków,  pęknięć,  wyprysków  i  spęcznień  jest 

niedopuszczalne,
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.”

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac,
- obrabianie przebić,
- przygotowanie podłoża,
- osiatkowanie  bruzd C.O.,
- wykonanie  tynków,
- osadzenie drobnych elementów,
- wykonanie reperacji tynków,
- uporządkowanie miejsca robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy :

• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
• PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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SST.01.08.    OBRÓBKI  Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  obróbek 
blacharskich  przy  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla  Dzieci  Niewidomych  w 
Owińskach.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie 
obróbek z blachy tytanowo-cynkowej

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za zgodność z  rysunkami,  ST i  poleceniami 
Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie  przykrycia  z  blachy  cynkowo-tytanowej  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy,  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót.

2.MATERIAŁY

2.1. Obróbki blacharskie – cynkowo-tytanowej

Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z cynkowo-tytanowej, gr.0,6 mm. Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
korozje.

3.SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obróbek z blach „na 
rąbek stojący” i zaakceptowanego przez Inspektora.

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie transportu należy 
unikać  rzucania  arkuszy,  jak  również  przeciągania  ich  po  nierównym  podłożu.  Powstałe  w  czasie  transportu 
uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wpływem działania temperatury i opadów.

4.2.Magazynowanie
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Blacha  musi  być  składowana  na  płaskiej,  czystej  i  gładkiej  powierzchni,  wentylowanych  pomieszczeniach  lub 
zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na paletach. Blachy należy 
chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną.

5 .WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane.

5.2.Opis ogólny

Podkład pod pokrycie z blachy stalowej powlekanej powinien stanowić równą i gładką powierzchnię.
Długość do wykonania podkładu, należy dostosować do rozstawu elementów, do których będą mocowane wkrętami 
samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi 6 mm, w każdym punkcie mocowania należy zastosować dwa 
wkręty. Łebki wkrętów powinny być całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana aby 
po przykręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu, dł. min. 5 mm.
Możliwe jest układanie blachy powlekanej „na listwę” lub „na rąbek stojący”.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Blacha stalowa powlekana

Blacha cynkowo-tytanowa dostępna jest w postaci:
-arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm
-kręgów szer. 500-1000 mm 
Zastosowana blacha powinna cechować się:
grubością 0,6 mm
ciężarem 5,04 kg/m2

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:
- dla arkuszy:
na szerokość +2,5 mm, -0,5
na długość +10 mm, -0 mm
na grubość ±0,025 mm
- dla kręgów:
na szerokość +1,5 mm, -0,5 mm 
na długość +300 mm, -0 mm
na głębokość ±0,025 mm

7.OBMIAR ROBÓT

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy powlekanej oblicza się wg pomiarów z natury 
lub na podstawie rysunków roboczych.
Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m2.

8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

8.1.Odbiór podkładu

Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, należy sprawdzić:
- równość podkładu –
- prawidłowość ukształtowania spadku ,

Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.
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8.2.Odbiór pokrycia

Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, pod kątem:
- wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm)
- mocowania arkuszy,

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonane  roboty  związane  z  wykonaniem  obróbek  z  blachy  cynkowo-tytanowej  są  płatne  na  podstawie  ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:

- zakup materiałów, 
- transport na plac budowy,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie arkuszy,
- obróbki blachą ,
- uprzątnięcie  resztek materiałów.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz. U. nr 75/2002  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361 Pochylenie połaci dachowych
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SST.01.09. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-

CYNKOWEJ

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru rynien  i  rur 
spustowych  z  blachy  tytanowo-cynkowej  przy  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż rynien i 
rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej.

1.4.Określenia podstawowe

Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za zgodność z  rysunkami,  ST i  poleceniami 
Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Przy  wykonywaniu  prac  montażowych  rynien  i  rur  spustowych  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością 
dokumentacji  technicznej,  w tym także  i  z  pozostałymi  odrębnymi  częściami  dokumentacji  (dotyczy to  zwłaszcza 
projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.

2.MATERIAŁY

Rynny,  rury  spustowe,  a  także  inne  materiały  potrzebne  do  montażu  powinny  posiadać  atest  ITB  oraz  ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny.

3.SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

W celu uniknięcia niepożądanych  deformacji  rynny i  rury spustowe powinny być  składowane i  transportowane na 
płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m . 
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Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w 
inny  sposób.  Ładunek  w  czasie  transportu  powinien  być  unieruchomiony.  Nie  wolno  dopuścić  do  miejscowego 
zgniatania elementów i rzucania.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji  projekt organizacyjny i   harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:
- jak dla blachy tytanowo-cynkowej
- wygląd zewnętrzny – elementy rynien i rur spustowych nie powinny być zgniecione, pęknięte, powierzchnia 

powinna być gładka bez widocznych zarysowań.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb. 

8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
- zgodność w zakresie wymiarów, rozstawu, montażu
- prawidłowego spadku
- braku w rynnach pęknięć i dziur.

Sprawdzenie spadków i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz 
ewentualnych wycieków.

8.2.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na:
- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu i montażu
- sprawdzeniu czy nie posiada pęknięć i dziur
- sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Roboty montażowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia 
odpowiednio:

- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac ,
- zmagazynowanie na placu budowy,
- montaż rynien i rur spustowych i wszelkie prace z nimi związane,
- posprzątanie placu budowy  po wykonanych pracach. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych
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 SST.01.10. ELEWACYJNE ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich farbą 
silikatową tynków wapiennych zewnętrznych przy Renowacji Elewacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podstawowe  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za zgodność z  rysunkami,  ST i  poleceniami 
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny być  zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością 
dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem  organizacji  robót,  wykonanym  przez  Inspektora  robót.  Wszelkie 
ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśnić  z  autorami  poszczególnych  opracowań  przed 
przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji  Inspektora,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, 
zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i 
maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane 
przepisy p. poż. i BHP.

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały.

Zastosowanym  materiałem  do  malowania  zewnętrznych  tynków  wapiennych  jest  farba  silikatowa  o  kolorystyce 
zgodnej z dokumentacją.

3. SPRZĘT
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Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Farby  dostarczane  są w szczelnie  zamkniętych  pojemnikach.  Powinny być  przechowywane  w suchym miejscu,  w 
temperaturze 5-30ºC.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Przy  robotach  malarskich  muszą  zostać  spełnione  wymogi  przepisów  BHP  i  p.  poż.  W szczególności,  przy 
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy:

– stosować odzież ochronną,
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie,
– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż.

5.3. Opis ogólny.

5.3.1.  Malowanie  farbami  silikatowymi  na  podłożach  z  tynków  zewnętrznych  wapiennych  należy  rozpocząć  po 
odpowiednim przeschnięciu tynków 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez 
spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować według technologii dostawcy farby.
Nowe  tynki  można  malować  po  1-4  tygodniach,  wilgotność  tynków  nie  powinna  przekraczać  4%  (wg  zaleceń 
producenta farby).
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC.
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użycia  materiałów  z  dokumentacją  techniczną,  z  normami  państwowymi  lub  świadectwami  dopuszczenia  do 
stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być 
zbadane przed użyciem.
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2.

Zarówno  Inspektor  Nadzoru  jak  i  wykonawca  mogą  żądać  końcowego  sprawdzenia  dostarczonego  materiału  w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich obejmuje:
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości,
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
– ocenę jakościową wykonanych powłok.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

– zakup materiałów,
– transport materiałów do magazynu na placu budowy,
– przygotowanie powierzchni,
– zagruntowanie,
– uprzątnięcie miejsca wykonywania robót;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 
barwy metodą przyspieszoną.

-atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb 
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SST.01.11.    BALUSTRADY, ELEMENTY ŚLUSARKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu balustrad i 
elementów  ślusarskich  przy  Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla  Dzieci  Niewidomych  w 
Owińskach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie balustrad i elementów 
ślusarki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,  oraz  określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaż  oraz  wykonawstwo  warsztatowe  balustrad  i  elementów  ślusarki  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu 
gwarantującemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu  właściwą  jakość  ich 
wykonania.

Balustrady  i  elementów  ślusarki   winny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej  oraz  dokumentacji 
związanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawcy,  oraz  nadzór  techniczny  winny  się  dokładnie  zaznajomić  z  całością 
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

1.5.3. Dokumentacja związana

Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone rysunki warsztatowe 
balustrad  i elementów ślusarki

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały

Materiały do konstrukcji balustrad i elementów ślusarskich są kształtownikami  ze stali.
Preparaty malarskie odporne na korozję..
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3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonań  przy  użyciu  innego  dowolnego  sprzętu,  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i 
wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi  do akceptacji  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,  w 
jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaż 
balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania 
słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub.
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożona 
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady.
Po  zamocowaniu,  balustrady  należy  oczyścić  i  wypolerować.  Pozostałe  elementy  ślusarskie  mocuje  się  w  trakcie 
betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca (wycieraczka). 
Następnie pomalować odpowiednimi preparatami odpornymi na korozję.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Stal 

Stal musi być odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej  skład chemiczny stali, jego dopuszczalne 
odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości.

6.2. Śruby z łbem kulistym

 Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T

 Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

 Wykonanie:
− zgrubne (c) wg PN-M85024/02
− gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113
− wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063
− zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061

 Pozostałe wymagania oraz badania wg
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20

 Przed montażem śrub należy zlikwidować noski.

6.4. Kołki rozporowe

 Wymiary [mm]:
− średnica zewnętrzna – 12
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− długość – 80
− głębokość wiercenia – 100

 Zakres obciążeń – do 1 kN

 Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość)

 Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak:
− naderwań
− uszczerbki
− nacięcia
− zagięcia itp.

 Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza widocznych 
nieuzbrojonym okiem

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m, pozostałe - sztuki .

8. ODBIÓR ROBÓT

Podczas odbioru należy sprawdzić:
− jakość użytych materiałów,
− zachowanie pionu i poziomu,
− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,
− usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
− zamocowanie balustrady do podłoża,
− trwałość połączeń elementów balustrady,
− trwałość wypolerowania.
− jakość powłoki malarskiej

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza 
się odchyłki w stosunku do niej:

− długość, szerokość ±1 mm
− rozstaw elementów ±1 mm

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą odpowiadać normom

− rury bez szwu PN-H-74219
− płaskowniki (bednarka) PN-H-92325

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty 
itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty mające na celu wykonanie i montaż balustrad płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera:

− zakup materiałów,
− transport do miejsca składowania na placu budowy,
− wykucie gniazd lub bruzd,
− osadzenie i zmontowanie elementów,
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− zabetonowanie gniazd,
− wypolerowanie balustrad,
− pomalowanie balustrad,
− uporządkowanie miejsca montażu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz. U. nr 75/2002   „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”
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SST.01.12. OBRZEŻA  BETONOWE 

1.WSTĘP 

   1.1 PRZEDMIOT SST 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z   
       wykonaniem  i  ustawieniem  obrzeży  betonowych  w  ramach Renowacji  Elewacji  Ośrodka  Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

   1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

   1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące zasad ustawiania obrzeży betonowych :

   1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
   
    OBRZEŻA CHODNIKOWE - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od  terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

   1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
      dokumentacją projektową, SST  oraz poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania obrzeży  są prefabrykowane elementy betonowe o        
     wymiarach  określonych w projekcie, cement portlandzki marki 35. 

   Wszystkie elementy prefabrykowane przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys ,pęknięć i ubytków betonu ,o fakturzez z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

2.3 Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej :grubość 2,5 cm i szerokość 5 cm ,długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża

   
3.  SPRZĘT 

   Roboty można wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 
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     Obrzeża można transportować dowolnymi środkami transportu.  Należy ˙je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie w pozycji pionowej i    zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu.      Przy ruchu po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiaru ładunków i innych parametrów  technicznych. 
Transport należy przeprowadzać zgodnie z ST.00.00.  "Wymagania ogólne".

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

    Przed ustawieniem obrzeży należy wykonać rowek oraz należy rozścielić warstwę podsypki piaskowej 
   grubości 3 cm. Należy to czynić pod sznurek do wysokości ściśle wg projektu. Obrzeża należy ustawiać  
   do czoła jak najszczelniej, aby spoiny między nimi nie przekraczały 1 cm. Ustawienie obrzeży do wymaganego 
poziomu ustala się uderzeniami młotka brukarskiego przez drewniany klocek. Po ustawieniu 
   kilkunastu elementów betonowych przystępuje się do wypełnienia spoin między nimi za prawą       
   cementowo- piaskową. Obrzeża od strony zewnętrznej należy obsypać gruntem miejscowym i ubić.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

     W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne  badania kontrolne i pomiary z 
  częstotliwością gwarantującą  zachowanie wymagań jakości robót, zwracając szczególną uwagę 
   na:
   a/ niweleta podłużna obrzeży, dopuszczalne odchylenie od linii projektowanej może wynosić +/- 1cm na 
       każde 100m ustawionego obrzeża,
   b/ wypełnienie spoin ,bada się na każde 10 m ustawionego obrzeża, spoiny muszą być wypełnione 
       całkowicie na pełną głębokość.
   c/ linia obrzeża w planie –odchylenia może wynosić +/- 2 cm

7. OBMIAR  ROBÓT 

      Jednostką obmiarową jest metr bieżący ustawienia obrzeża  betonowego. 
   Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar  
    robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
   ilości wbudowanych materiałów.
   Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z 
   wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
   zezwolenia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy roszczeń o dodatkową zapłatę.

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

      Odbioru robót związanych z ustawianiem obrzeży dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru 
   przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
   ewentualnych poprawek. 
   Roboty uznaje się za wykonane jeżeli badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6  dały pozytywne
   wyniki.
   Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
    
      Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych - za metr bieżący ustawienia obrzeża 
  betonowego, zgodnie  z obmiarem, po odbiorze robót. 
   Cena wykonania robót obejmuje: 
   - roboty pomiarowe, 
   - wykonanie rowka pod obrzeże, 
   - rozścielenie podsypki piaskowej, 
   - ustawienie obrzeży, 
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   - wypełnienie spoin zaprawą , 
   - obsypanie obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
   - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

10  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

   1. PN-63/B-14051 „Krawężniki i obrzeża betonowe".
   2. BN-80/6775-03-03 „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych”.   
       „Krawężniki i obrzeża  betonowe".    
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SST. 01.13.         MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  montażem  instalacji  odgromowej,  uziemień  i  poł.  wyrównawczych  stosowanych  w  obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.3.Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione  przy zastosowaniu metod wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad sztuki 
budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych 
z montażem instalacji odgromowej, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. SST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do montażu instalacji odgromowej.
Wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża do montażu ( w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego)

- Ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną
- Montażem instalacji odgromowej zgodnie z dokumentacją

- Przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi  montowany 
element instalacji elektrycznej,

1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji odgromowej
Dokumentację robót montażowych instalacji odgromowej stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.2072 zmian Dz.U. z 
2005r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz.U. z  2005r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami),
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– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  z  załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. 
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż  instalacji  odgromowej  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej 

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych  ,  opracowanych  dla  konkretnego  przedmiotu 
zamówienia.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne  produktów i  materiałów przywołane  w specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego standardu 
wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla 
projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta i Inwestora ).

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” 

Jednocześnie wszystkie użyte do remontu materiały powinny posiadać dokumenty dopuszczające ich stosowanie w 
budownictwie, w obiektach, w których przebywają ludzie - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.

2.2.Specyfikacja materiałowa

Określono w projekcie

2.3.Warunki przechowywania materiałów do montażu
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z  dokumentacją  techniczną i  umową oraz  za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
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Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Wymagania w zakresie odbioru robót zawierają "Warunki techniczne wykonania i       odbioru robót  budowlano - 
montażowych. Budownictwo ogólne" (aktualnie obowiązujące) , dodatkowo podstawowe zasady zawiera norma 
PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze."

6.2. Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych 
polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
– sprawdzenie stanu zewnętrznego instalacji odgromowej( brak uszkodzeń mechanicznych)

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie  materiały  i  roboty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
jakość instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych 

Obmiaru robót (wykonanej roboty)  dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji - w jednostkach określonych nad tablicami poszczególnych pozycji podstawy przedmiaru .

- ilość zwodów w metrach
- przygotowanie podłoża pod wsporniki w kompletach
- spawanie bednarki stalowej ocynkowanej w ilości spawów

7.3. W specyfikacji  technicznej  szczegółowej,  opracowanej  dla konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można 
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe  nakłady  rzeczowe  dla 
odpowiednich robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Wymagania w zakresie odbioru robót zawierają "Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlano - 
montażowych. Budownictwo ogólne" 
(aktualnie obowiązujące) , dodatkowo podstawowe zasady zawiera norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze, w szczególności PN-IEC 
61024-1-2:2002 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych"

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
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9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności
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 lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe montażu lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na 

wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
 – usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,
– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  niezbędnych  do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być 
uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu, 
demontażu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w 
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu 
zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub 
łączeniowymi

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana 
Az1)

PN-IEC 60364-6-61:
2000

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 
r.
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

10.2.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– 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 z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności  oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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