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A. CZĘŚĆ OGÓLNA

2. Wstęp

2.1. Inwestor

Gmina Stopnica w Stopnicy
28-130 STOPNICA
ul. Kościuszki 2
tel. 041-3779-800/-810
fax. 041-3779-606
www.stopnica.pl
e-mail: gmina@stopnica.pl

2.2. Jednostka projektowa

Andrzej A. Żaboklicki
25-729 KIELCE
Ul. Urzędnicza 7a/49
tel./fax  041-34-483-89
e-mail: zaba@cadea.pl

2.3. Cel i przedmiot specyfikacji technicznej

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych 
oraz  budowlano-montażowych  przewidzianych  do  realizacji  projektem  budowlanym  odbudowy 
zabytkowego zamku  w  Stopnicy  na  potrzeby  centrum kultury  Gminy  Stopnica  i  ma ono  na  celu 
umożliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie i 
na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji robót. Opracowanie zawiera także 
zasady  wykonywania  odbiorów  robót  zanikających,  odbiorów  fragmentów  realizowanego  obiektu, 
odbiorów międzyoperacyjnych, a wreszcie odbiorów końcowych wykonywanych bezpośrednio przed 
przekazaniem obiektu inwestorowi i użytkownikowi.

2.4. Podstawa opracowania

• umowa Nr 48/2006 zawarta w dniu 5 października 2006 roku w Stopnicy pomiędzy Gminą 
Stopnica w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, a Andrzejem A. Żaboklicki, 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 
7a/49,

• inwentaryzacja  budowlana  i  badania  architektoniczne  opracowane  przez  Andrzeja  A. 
Żaboklickiego na potrzeby prac projektowych,

• wielobranżowy „Projekt  budowlany  odbudowy zabytkowego zamku  na  potrzeby  kulturalne 
Gminy Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr ewid. 32/3, opracowany 
styczniu 2008 r. przez Andrzeja A. Żaboklickiego, 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7a/49.

2.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonywaniu opisanych robót budowlano montażowych i remontowych.

2.6. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty podstawowe, towarzyszące i tymczasowe wynikające z zakresu wielobranżowej Dokumentacji 
Projektowej architektoniczno-budowlanej oraz wykonawczej.
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Niezależnie  od  postanowień Warunków Szczegółowych będą  stosowane  przez  Wykonawcę  Normy 
Państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu.

2.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  oraz  pisemnymi  poleceniami  Nadzoru 
Autorskiego i Inwestorskiego.

2.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie Realizacyjnej  przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych obejmujących 
cały zakres realizowanych prac.

2.7.2.Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać:
• projekt budowlany wraz z rysunkami technicznymi obejmujący:

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Część „A” ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZYŁĄCZE WOD KAN
PRZYŁĄCZE GAZOWE

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Część „A” ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZE
Część „B” ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNE
Część „C” OBLICZENIA STATYCZNE
Część „D” INSTALACJE WOD-KAN I C.W.U
Część „E” INSTALACJA C.O Z KOTŁOWNIĄ I WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ
Część „F” WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
Część „G” INSTALACJE ELEKTYCZNE
Część „H” INSTALACJE SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU
Część „I” INSTALACJA WŁAMANIA I NAPADU, CCTV, SIEĆ STRUKTURALNA, 

RTV/SAT
• projekty wykonawcze,
• Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
• przedmiary robót (jeżeli w umowie realizacyjnej zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 

przyjęto  wynagrodzenie  ryczałtowe  przetargowa  dokumentacja  projektowa  może  nie 
obejmować przedmiarów robót),

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
• SIWZ opracowane przez Inwestora,
• projekt umowy realizacyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować następującą dokumentację:
• projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
• projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków,
• projekt organizacji i harmonogram ogólny robót,
• projekt zaplecza technicznego budowy.

Powyższe projekty winny być uzgodnione z Inwestorem, a w zakresie wyłączenia dróg i objazdów 
tymczasowych uzgodnione z Miejscowym Zarządem Dróg.

2.7.3.Zgodność robót z Dokumentacja Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy  przez  Nadzór  Inwestorski  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania 
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wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji  Projektowej, a o ich 
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Nadzór  Inwestorski,  który  w porozumieniu  z  autorem 
opracowania dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni  zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony  z  Inwestorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.

2.7.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

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

o zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru.

2.7.6.Ochrona przeciwpożarowa

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

2.7.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

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

2.7.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest  zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla  wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Nadzór 
Inwestorski i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8. Określenia podstawowe

Użyte  w  opracowaniu,  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku 
następująco:
Nadzór  inwestorski –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Nadzór Inwestorski.
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót.
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.
Polecenie Nadzoru Inwestorskiego -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez nadzór 
Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z 
prowadzeniem budowy.
Polecenie  Inwestora –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inwestora,  w  formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa  dokumentacja  projektowa –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (ślepy kosztorys) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 
wykonywania robót.
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Rekonstrukcja – czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu.
Przebudowa – jako praca dokonywana w istniejącym obiekcie budowlanym, prowadząca wyłącznie 
do zmian w ramach dotychczasowego układu funkcjonalnego, została zaliczona do kategorii  robót 
budowlanych.
Rozbudowa,  nadbudowa –  powiększenie istniejącego obiektu,  przede wszystkim jego kubatury 
przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych.
Remont -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót 
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym.
Renowacja,  restauracja,  rewaloryzacja,  rehabilitacja,  sanacja,  rewalidacja –  określenia 
stosowane w przypadku działań mających na celu konserwacje obiektów, połączoną często z pracami 
odtworzeniowych ich fragmentów.
Termomodernizacja –  przedsięwzięcie  budowlane  zakładające  poprawę  parametrów 
energetycznych obiektów. 
Urządzenia budowlane -  należy przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne związane z obiektem 
budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia  do wykonywania robót 
budowlanych.
Pozwolenie  na  budowę –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.
Dokumentacja budowy –  należy przez  to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i  końcowych, w miarę 
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony otoczeniu obiektu 
budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
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.
Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów 
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych dla określonych celów.
Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji 
elektrycznej.
Przewód neutralny (zerowy) symbol N – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym 
układu sieciowego i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej.
Napięcie znamionowe (instalacji) – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została 
zaprojektowana (zbudowana).
Napięcie  dotykowe –  napięcie  pojawiające  się  między  częściami  jednocześnie  dostępnymi  w 
przypadku uszkodzenia izolacji.
Napięcie  dotykowe,  spodziewane –  najwyższe  napięcie  dotykowe  przewidywane  w  instalacji 
elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji jest pomijalna.
Napięcie  dotykowe  bezpieczne  (symbol  UL) –  najwyższa  dopuszczalna  wartość  napięcia 
dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach otoczenia.
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Część czynna – przewód lub część przewodząca instalacji  elektrycznej   mogąca znaleźć się pod 
napięciem w warunkach  normalnej pracy instalacji  elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N lecz 
z wyłączeniem  przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Część  przewodząca  dostępna –  część  przewodząca  instalacji  elektrycznej,  która  może  być 
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz może się znaleźć pod 
napięciem w wyniku uszkodzenia.
Część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią  instalacji elektrycznej, która 
może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi.
Porażenie  prądem  elektrycznym –  skutki  patofizjologiczne  wywołane  przepływem  prądu 
elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia.
Dotyk bezpośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych.
Dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które 
znalazły się pod napięciem w wyniku  uszkodzenia izolacji.
Prąd rażeniowy – prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który może spowodować 
skutki patofizjologiczne.
Prąd upływowy (instalacji elektrycznej) - prąd przepływający z obwodu elektrycznego do ziemi lub 
do innych części przewodzących obcych w warunkach nromalnych.
Prąd różnicowy, prąd resztkowy - algebraiczna suma wartości chwilowych prądu płynącego przez 
wszystkie części czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej.
Zasięg ręki – przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni stanowiska, na 
którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą może dosięgnąć ręką w dowolnym 
kierunku bez użycia środków pomocniczych.
Obudowa; osłona – element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i przed 
dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony.
Przegroda,  ogrodzenie –  element  zapewniający  ochronę  przed  dotykiem  bezpośrednim  ze 
wszystkich ogólnie dostępnych stron.
Bariera,  przeszkoda –  element  chroniący  przed  niezamierzonym  dotykiem  bezpośrednim 
spowodowanym działaniem rozmyślnym.
Ziemia - przewodząca masa ziemi, której w każdym punkcie przyjmuje się  umownie potencjał  równy 
zeru.
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący  elektryczne 
połączenie przewodów z tym gruntem  (ziemią) 
Całkowita  rezystancja  uziemienia –  rezystancja  między  głównym  zaciskiem  uziemiającym  a 
ziemią.
Uziom niezależny –  uziom umieszczony w takich  odległościach od siebie,  że  maksymalny  prąd 
mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę potencjału w innych 
uziomach.
Przewód ochronny (symbol PE) – przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki 
ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:

• dostępnej przewodzącej,
• obcej przewodzącej,
• głównej szyny (zacisku uziemiającego),
• uziomu,
• uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

Przewód ochronno-neutralny; przewód PEN – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem.
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Główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomu 
przewodów  ochronnych,  w  tym  przewodów  połączeń  wyrównawczych  oraz  przewodów  uziemień 
roboczych, jeśli one występują.
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/ i części 
przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów.
Przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.
Obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i 
chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem.
Obwód  rozdzielczy:  wewnętrzna  linia  zasilająca –  w.l.z.  (obiektu  budowlanego)  –  obwód 
elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę)
Obwód  odbiorczy:  obwód  końcowy  (obiektu  budowlanego) –  obwód  do  którego  są 
przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.
Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej 
pracy.
Obciążalność  prądowa  długotrwała  (przewodu) –  maksymalna  wartość  prądu,  który  może 
płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu.
Prąd  zwarciowy  (przy  zwarciu  metalicznym) –  prąd  przetężeniowy  powstały  w  wyniku 
połączenia ze sobą – poprzez impedancję o pomijalnej wartości – przewodów, które w normalnych 
warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały.
Oprzewodowanie –  przewód,  przewody  lub  przewody  szynowe  i  elementy  zapewniające  ich 
zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczonej do 
takich  celów  jak  wytwarzanie,  przekształcanie,  przesyłanie,  rodzaj  lub  wykorzystanie  energii 
elektrycznej,  są  to  np.  maszyny,  transformatory,  aparaty,  przyrządy  pomiarowe,  urządzenia 
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.
Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną.
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia, przeznaczone do 
włączenia  w  obwody  elektryczne,  spełniające  jedną  lub  więcej  z  następujących  funkcji; 
zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie.
Urządzenie  przenośne  (przemieszczalne) –  urządzenie,  które  podczas  użytkowania  jest 
przemieszczane lub może być z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu 
użytkowania.
Urządzenie  ręczne –  urządzenie  przenośne  przeznaczone  do  trzymania  w  ręce  podczas  jego 
użytkowania, przy czym silnik (jeżeli jest) stanowi integralną część  tego urządzenia.
Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, że nie 
może być łatwo przemieszczane. 
Urządzenie stałe – urządzenie przytwierdzone do podłoża w określonym miejscu lub przymocowane 
w inny sposób.
Prąd obliczeniowy (obwodu) - przy określaniu wartości prądu obliczeniowego należy brać pod 
uwagę  współczynnik  jednoczesności.  Przy  zmieniających  się  warunkach,  jako  prąd  obliczeniowy 
przyjmuje się prąd ciągły powodujący takie same skutki cieplne i doprowadzający elementy instalacji 
elektrycznej do takiej samej temperatury, jak prąd płynący w tych zmieniających się warunkach. Prąd 
ten oznacza się symbolem IB.
Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – prąd ten oznacza się symbolem Iz.
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Oprawa oświetleniowa –  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia 
świetlnego,  wysyłanego  przez  źródło  światła  zawierające  wszystkie  niezbędne  detale  do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną

2.9. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne

• ustawy, rozporządzenia:
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów  budowlanych,  do  użytkowania  których  można  przystąpić  po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i 
sposobu  prowadzenia  ewidencji  rozpoczynanych  i  oddawanych  do  użytkowania 
obiektów budowlanych,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
i  trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  sposobu  użytkowania 
obiektu budowlanego,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego,

 rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r., Nr 47, poz. 401),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 75, poz. 690),

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r., Nr 162, poz. 1568),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 
r., Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami),

 zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i  Energetyki z dnia 17.07.1974 r.  w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym 
(Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

 ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. 
U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy,  montażu i  rozbiórki  oraz  tablicy informacyjnej  (Dz.  U.  2004 nr  198 poz. 
2042),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),
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 ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 
1386),

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, 
poz. 627 z późniejszymi zmianami),

 ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 
U. z 2003, Nr 52 poz. 452).

• standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
 PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
 PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
 PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
 PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne.
 PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki.
 PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe.
 PN-61/B-10245 –  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i 

cynkowej. Wymagania i badania.
 PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-62/B-10144 – Posadzki  z betonu i  zaprawy cementowej. Wymagania i  badania 

przy odbiorze.
 PN-86/B-01811  –  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Ochrona  materiałowo-

strukturalna. Wymagania.
 PN-88/B-06250 – Beton zwykły.
 PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.
 PN-91/E-050091/41  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa.
 PN-92/E-05009/45  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.
 PN-92/E-05009/47  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 

zapewniająca  bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed 
porażeniem prądem elektrycznym.

 PN-93/E-05009/61 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.

 PN-91/E-05009/704  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Instalacje 
placów budowy i robót rozbiórkowych.

 PN EN 50132-7 Systemy dozorowe CCTV.
 PN-93/E-8390 Systemy alarmowe.
 PN EN 55103-2 Kompatybilność elektromagnetyczna.
 PN EN 50130-4 Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna.
 PN 76/E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.
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 PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji  pozarowej.  Projektowanie,  zakładanie,  odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji.
 PN EN 60849/01 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze.
 PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy  odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
 PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy  odbiorze. Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
 PN-72/B-10722 - Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne  z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.
 PN-92/B-10735  -  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze.
 PN-84/B-01701 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach.
 PN-B-01706/AZ1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
 PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe.
 PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 PN-B-030406 - Obliczenia zapotrzebowania na ciepło.
 PN-83/B-03430  -  Wentylacja  w  budownictwie  mieszkaniowym  i  użyteczności 

publicznej.
 PN-80/H-74219  -  Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego 

zastosowania.
 PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. Obowiązki Inwestora

Przekazanie  dokumentacji -  Inwestor  przekazuje  wykonawcy  2  egzemplarze  Dokumentacji 
Projektowej, Pozwolenie na Budowę oraz Dziennik Budowy.
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości lub we fragmentach w czasie 
uzgodnionym z Wykonawcą po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inwestora 
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie  właściwych organów oraz  Jednostki  Projektowej/Projektanta  co  najmniej  na  7  dni 
przed  rozpoczęciem  robót  dołączając  oświadczenie  Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego o przejęciu obowiązków.
Inwestor: Gmina Stopnica w Stopnicy, 28-130 Stopnica, ul. Kościuszki 2
Jednostka Projektowa: Andrzej A. Żaboklicki, 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7a/49

4. Obowiązki Wykonawcy

a) organizacji  robót  budowlanych:  opracowanie  projektu  zagospodarowania  placu  budowy, 
projektu organizacji  i  zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz sporządza harmonogram i terminarz wykonania 
robót - zaakceptowany przez Inwestora,
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b) przejęcie  placu  budowy,  zabezpieczenie  i  oznakowanie  zgodnie  z  wymogami  prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 
ponosi  pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy,  od momentu przejęcia  placu 
budowy  do  odbioru  końcowego.  W  miarę  postępu  robót,  plac  budowy  powinien  być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia,

c) zorganizowanie terenu budowy,
d) zabezpieczenie dostawy mediów,
e) ochrona środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru.

f) przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci 
i instalacje przed uszkodzeniem,

g) w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową 
lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty 
i  niezwłocznie  powiadomić o tym fakcie  Inwestora,  Projektanta i  władze konserwatorskie, 
wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji,

h) zapewnienie  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego  zaplecza  socjalno-
sanitarnego,  nie  dopuszczać  do  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych  i  szkodliwych  dla 
zdrowia,

i) Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną,

j) Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg  i  chodników  publicznych  na  koszt  Wykonawcy  uzyskania  stosownych  uzgodnień 
użytkownika  drogi.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy.

5. Materiały

Materiały  stosowane  do  wykonywania  Robót  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i  obowiązującymi normami,  posiadać odpowiednie atesty i  świadectwa dopuszczenia do użycia na 
terenie Polski, oraz akceptację Nadzoru Inwestorskiego.

4.1.Źródła uzyskania materiałów

• co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  
i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez 
Inwestora,

• zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie,
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• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  warunków 
technicznych w czasie postępu robót.

4.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych

• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inwestorowi  wymagane  dokumenty  przed 
rozpoczęciem eksploatacji  źródła,

• Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inwestorowi,

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła,

• Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót,

• humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny być w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót,

• wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  Terenie  Budowy lub  z  innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora,

• z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi,  które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy,

• eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

4.3.Inspekcja wytwórni materiałów

• wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości,

• w  przypadku,  gdy  Inwestor  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane 
następujące warunki:
o Inwestor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
o Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

4.4.Przechowywanie i składowanie materiałów

• przechowywanie  i  składowanie  materiałów  odbywać  się  musi  w  sposób  zapewniający  ich 
właściwą jakość i przydatność do Robót,

• składowanie  materiałów  odbywać  się  musi  wg.  asortymentu  z  zachowaniem  wymogów 
bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek,

• wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora,
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• miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu budowy wynikały 
będą  z  wytycznych  projektu  organizacji  placu  budowy,  a  poza  terenem  budowy 
zorganizowane zostaną przez Wykonawcę.

4.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom

• materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  inwestor  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora,

• każdy  rodzaj  Robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia

• materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami,

• wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

• materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

• jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.

4.7.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów 
nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

6. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji  robót zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski.  W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Nadzoru  Inwestorskiego  w  terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

23



Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

7. Transport

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Nadzór Inwestorski.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Nadzoru  Inwestorskiego,  w  terminie  przewidzianym 
umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

8. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu 
Robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  Nadzór  Inwestorski,  poprawione przez  Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Jeżeli  przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  całego  zadania  inwestycyjnego,  wykonawca  Robót 
(Generalny  Wykonawca)  jest  gospodarzem  na  terenie  budowy  od  daty  jego  przejęcia  do  czasu 
oddania obiektu i Robót wykonanych w tym terenie, a w szczególności jest on obowiązany do:

• koordynowania robót podwykonawców,
• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
• nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
• ustalania i utrzymywania porządku,
• świadczenia usług.

Przy  wejściu  lub  wjeździe  na  budowę  powinna  być  ustawiona  tablica  informacyjna  budowy 
odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy prawne.
Wykonawca (podwykonawca)  jest  zobowiązany wykonać Roboty nie  objęte umową, jeżeli  są  one 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarią lub 
katastrofą. Podstawę do podjęcia tych Robót stanowi wpis do Dziennika Budowy dokonywany przez 
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upoważnionych  przedstawicieli  Inwestora,  Wykonawcy lub  Nadzoru  Budowlanego  (autorskiego lub 
państwowego).

9. Kontrola jakości robót

8.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Nadzoru 
Inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 
Inwestorski.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

• część ogólną opisującą:
o organizację wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
o BHP,
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
o wykaz  osób  odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów Robót,
o system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych Robót,
o wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
o sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Nadzorowi Inwestorskiemu);

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
o sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,
o sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

8.2.Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
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8.3.Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Nadzór Inwestorski będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.
Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór Inwestorski 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.

8.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

8.5.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Nadzorowi  Inwestorskiemu  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6.Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski

Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

8.7.Certyfikaty i deklaracje

Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

10.Warunki ogólne wykonania robót budowlano-montażowych

10.1.Przepisy ogólne

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli,

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

• rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  książki  obiektu 
budowlanego,

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 109 poz.1156),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003, Nr 47 
poz.401),

• rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz.1126).

10.2.Dokumentacja techniczna

• podstawą  prowadzenia  robót  budowlanych  jest  przekazana  Wykonawcy  przez  Inwestora 
uzgodniona Dokumentacja Projektowa, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na budowę,

• Inwestor  wywiązuje  się  z  obowiązku  dostarczenia  Wykonawcy  robót  budowlanych 
Dokumentacji Projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz z wykazami 
opracowań dokumentacji,

• Inwestor  nie  jest  zobowiązany  dokonywać  sprawdzenia  jakości  wykonanej  Dokumentacji 
Projektowej,

• o zauważonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomić pisemnie 
jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialność za 
szkodę wynikłą  wskutek  zaniechania  zawiadomienia  jednostki  projektowej  o  zauważonych 
wadach dokumentacji,

• jeżeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to generalny wykonawca 
powinien dostarczyć podwykonawcy danego rodzaju robót dokumentację nie później niż na 60 
dni przed umownym terminem rozpoczęcia robót,

• bezpośredni  Wykonawca  robót  powinien  przed  ich  rozpoczęciem  przeprowadzić  analizę 
otrzymanej Dokumentacji Technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie 
zawiadomić  o  tym  Inwestora,  generalnego  wykonawcę  oraz  kierującego  biurem 
projektów/generalnego  projektanta  (lub  projektanta/projektantów)  w  ciągu  7  dni  od 
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otrzymania dokumentacji  lub jej  części,  lub zawiadomić o zauważonych brakach w trakcie 
wykonywania robót,

• roboty  budowlane  powinny  być  wykonywane  na  podstawie  projektu  organizacji  robót  i 
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

10.3.Dokumentacja prawna

• przed  przystąpieniem  do  wykonywania  Robót  budowlanych  należy  zgodnie  z  aktualnymi 
przepisami  w  tym  zakresie  uzyskać  od  właściwego  organu  administracji  państwowej 
pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym uzgodnionym i zatwierdzonym projektem 
budowlanym,

• Inwestor lub generalny wykonawca obowiązany jest do poinformowania Wykonawcę robót o 
stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i obiektu,

• plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora lub generalnego wykonawcy. 
W protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien znajdować się też zapis 
dotyczący  uzbrojenia  terenu  w  obce  instalacje,  stanu  zagospodarowania  przejmowanego 
terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, 
przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp.,

• dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, umowy, 
decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki,

• prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty 
odzwierciedlające  przebieg  wykonywania  robót  i  aktualny  stan  techniczny  wykonanego 
obiektu,  a  między  innymi:  dziennik  budowy,  ewentualnie  również  dzienniki  wykonywania 
określonych  rodzajów  robót,  księgi  obmiaru  robót,  protokoły  odbioru  robót  zanikających, 
protokoły  odbioru  końcowego i  odbioru  pogwarancyjnego,  korespondencję  mającą  istotne 
znaczenie prawne lub techniczne.

10.4.Dokumenty budowy

9.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie  przez  Nadzór  Inwestorski  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw  w 

Robotach,
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• uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji 

Projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

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

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

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi budowy i kierownikom 
robót oraz, w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami szczególnymi, następujący 
osobom:

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 
zainteresowanych  w zakresie  ich  uprawnień  i  właściwości  w  przestrzeganiu  przepisów na 
budowie,

• majstrom budowlanym,
• inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom pełniącym Nadzór Autorski,
• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
• pracownikom służby BHP,
• pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,
• osobom wchodzącym w skład  personelu  Wykonawcy  na  budowie  (kierownikom montażu, 

brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

9.4.2. Rejestr Obmiarów

Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

9.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego.

9.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, także następujące dokumenty:
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
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• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokoły odbioru Robót,
• protokoły narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

9.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10.5.Przekazanie terenu budowy

• Zamawiający  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże  Wykonawcy Teren 
Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej,

• na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

10.6.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

• Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji,

• w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”,

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek,

• w przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

• dane określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji,

• w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.

10.7.Nadzór nad wykonawstwem robót budowlano-montażowych

• Nadzór Autorski Projektanta powinien obejmować w szczególności:
o czuwanie  w trakcie  realizacji  nad zgodnością  rozwiązań technicznych,  materiałowych i 

użytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami,
o uzupełnienie  szczegółów  Dokumentacji  Projektowej  oraz  wyjaśnienie  Wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji,

30



o uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
o udziału  w  komisjach  i  naradach  technicznych,  odbiorze  technicznym,  w  rozruchu 

technologicznym  i  w  czynnościach  mających  na  celu  doprowadzenie  do  osiągnięcia 
projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych,

• kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania Robót budowlanych przechowywać 
dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonywania  oraz  udostępniać  je  uprawnionym 
organom, Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu na miejscu budowy,

• właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli osoby 
te:
o nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych,
o nie  wywiązują  się  ze  swoich  obowiązków,  co  może  być  powodem  zagrożenia 

bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniżenia trwałości obiektu budowlanego, możliwości 
powstania  katastrofy  budowlanej  lub  nieszczęśliwego  wypadku,  co  powinno  być 
protokolarnie stwierdzone przez właściwy organ nadzoru budowlanego,

• osoby  pełniące  Nadzór  Inwestorski  i  Autorski  mają  obowiązek  powiadomić  niezwłocznie 
właściwy  organ,  jeżeli  w  czasie  odbioru  lub  kontroli  robót  budowlanych  stwierdzono 
niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposób 
mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia.

10.8.Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót:

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i  jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót,

• przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inwestor  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadawalający,

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi,

• minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w odpowiednich 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową,

• Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań,

• wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca,

• próbki  do  badań  będą  pobierane  losowa.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań,

• wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  warunkach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora,

31



• przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu  i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania,  Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora,

• Wykonawca  będzie  przekazywać  Inwestorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

Wszystkie  Roboty objęte  kontraktem powinny być  wykonane zgodnie z  obowiązującymi  normami, 
Dokumentacją  Projektową,  udzielonymi  pozwoleniami  na  budowę.  Odpowiedzialność  za  jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów Robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca  ustanawia  Kierownika  Budowy  posiadającego  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia 
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (do  kierowania,  nadzoru  i  kontroli  robót 
budowlanych).

11. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych (CPV: 45100000-8)

11.1.Zabezpieczenie terenu budowy

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót,

• Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych,

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

• koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

11.2.Ochrona i utrzymanie robót

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i  za wszelkie materiały  i  urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora),

• Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego,

• jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inwestora 
powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 
polecenia.

11.3.Koordynacja robót budowlanych na placu budowy

• niezależnie  od  przyjętych  ogólnych  ustaleń  koordynacyjnych  i  wytycznych  Dokumentacji 
Projektowej  Kierownik  Budowy  powinien  koordynować  prace  związane  z  bieżącym 
przebiegiem Robót,  przy współudziale  przedstawiciela  Generalnego Wykonawcy,  Inwestora 
oraz kierowników poszczególnych rodzajów Robót,

• harmonogram  realizacji  prac  budowlanych  powinien  zawierać  terminy  rozpoczęcia  i 
zakończenia poszczególnych rodzajów Robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 
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rytmiczny  przebieg  wykonywania  Robót  ogólnobudowlanych,  a  jednocześnie  umożliwiał 
wykonanie Robót specjalistycznych i branżowych w odpowiednich terminach,

• ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz 
powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania  harmonogramów  szczegółowych  dla 
poszczególnych rodzajów Robót.

11.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

• w okresie trwania budowy i wykańczania Robót wykonawca będzie:
o utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób,  lub  własności  społecznej  i  innych,  a 
wynikających ze skażenia,  hałasu  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania,

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

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

11.5.Ochrona przeciwpożarowa

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,
• Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 

odpowiednie  przepisy,  na  Terenie  Budowy  i  jej  zaplecza,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

• materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

• Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

11.6.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

• Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót,

• Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inwestora  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

11.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy

• podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy,
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• w szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w 
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych,

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

• uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

11.8.Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót budowlanych Wykonawca powinien przygotować Teren 
Budowy  zgodnie  z  wytycznymi  projektu  organizacji  robót,  zapewniając  wykonanie  stosowanych 
ogrodzeń  i  oznakowań,  organizację  dróg  dojazdowych  i  przejść  dla  pieszych,  dróg  transportu 
poziomego  i  pionowego,  usytuowanie  budynków  tymczasowych  zaplecza  placu  budowy, 
zabezpieczenia  punktów  poboru  energii  i  wody  oraz  wyznaczenie  i  oznaczenie  stref  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia itd.

11.9.Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

• wraz  ze  sprzętem  zmechanizowanym  i  pomocniczym  podlegającym  przepisom  o  dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji,

• sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne 
jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę 
lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie,

• sprzęt  zmechanizowany  znajdujący  się  w  miejscu  wykonywania  Robót  nie  może  być 
udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi,

• przed  rozpoczęciem pracy  i  przed  każdorazową  zmianą  załogi  sprzęt  i  urządzenia  należy 
sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania,

• ruchome  części  mechanizmów  sprzętu  zmechanizowanego  i  pomocniczego  powinny  być 
zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom,

• przeciążanie sprzętu ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione,
• naprawa,  smarowanie  i  czyszczenie  sprzętu  powinno  być  dokonywane  w  stanie  jego 

spoczynku,
• przewody sprężonego powietrza i gazów technicznych powinny być dostosowane do ciśnienia 

roboczego i atestowane,
• haki stosowane na placu budowy powinny posiadać aktualne atesty,
• zawieszenia linowe lub łańcuchowe używane do przemieszczania elementów lub ładunków 

powinny być wykonane z materiałów atestowanych,
• wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach, a także łączenie ze sobą lin stalowych na długości 

jest zabronione,
• pętle  zawiesi  wykonanych z lin  powinny być łączone za pomocą splątania lub za pomocą 

zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się,
• do zawieszania ładunków na hak należy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, pętli 

itp., których wymiary umożliwiają swobodne ich ułożenie na dnie gardzieli haka.

11.10.Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładunków na miejsce ich przeznaczenia

• przed  podniesieniem  elementu  lub  ładunku  należy  sprawdzić  poprawność  zamocowania 
zawieszenia do haka żurawia, aby nie spowodować zdeformowania podnoszonego elementu i 
nie dopuścić do wysunięcia się zawieszenia z gardzieli haka,
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• zawieszenie powinno być zamocowane powyżej środka ciężkości podnoszonego elementu lub 
ładunku, a lina nośna powinna w trakcie podnoszenia być pionowa,

• przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane powolnym, 
jednostajnym  ruchem,  bez  nagłych  zrywów  i  zahamowań,  wyłącznie  w  obszarach  pracy 
wyznaczonych w projekcie organizacji Robót,

• w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o dużych wymiarach zaleca się element 
lub konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do naroży 
elementów i obsługiwanych przez 2 pracowników,

• opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub załadunku na transport kołowy powinno 
być  dokonywane wolno z  równoczesnym ustawianiem go w pionie  i  poziomie za pomocą 
odpowiednich narzędzi. Elementy po ustawieniu powinny zostać usztywnione odpowiednimi 
podporami i połączone z innymi elementami lub konstrukcją,

• każda  zmontowana  konstrukcja  stanowiąca  obiekt  lub  jego  wyodrębnioną  geometrycznie 
część  powinna  być  skontrolowana  na  prawidłowość  montażu,  aby  nie  dopuścić  do 
powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych naprężeń.

11.11.Urządzenia pomocnicze

• załadunek  i  rozładunek  materiałów,  elementów  i  konstrukcji  na  środki  lub  urządzenia 
transportowe  powinien  być  dokonywany  w  zasadzie  mechanicznie;  załadunek  ręczny 
dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych,

• stosowane  na  budowie  wózki  ręczne  i  taczki  powinny  mieć  konstrukcję  zapewniającą  ich 
stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a 
także  zapewniającą  możliwie  najmniejszy  opór  jazdy;  na  wózku  należy  umieścić  napis 
określający jego nośność,

• wózki  do  przewozu  butli  z  gazami  technicznymi  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia 
zabezpieczające ładunek przed spadnięciem,

• żurawie budowlane używane na budowie powinny odpowiadać urządzeniom określonym w 
dokumentacji projektowej (projekt organizacji robót), a w przypadku zastosowania innych ich 
typów powinny być one dostosowane do przewidywanych udźwigów występujących w pracach 
rozbiórkowych  i  montażowych;  żurawie  powinny  być  obsługiwane  w  sposób  ustalony  w 
dokumentacji techniczno-ruchowej producenta,

• każdy żuraw powinien  być  zaopatrzony w tablicę  z  oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu 
maksymalnego przy określonych wysięgach,

• współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych żurawi nie powinien być mniejszy niż 5, jeżeli 
przepisy dozoru technicznego nie stanowią inaczej,

• żuraw powinien być tak ustawiony, aby odległość pomiędzy skrajnią platformy obrotowej a 
zewnętrznymi częściami budynku lub jego zabezpieczeń tymczasowych nie była mniejsza niż 
0.75m,

• przy stosowaniu żurawi na budowie jest zabronione:
o składowanie  materiałów  pomiędzy  skrajnią  żurawia,  a  konstrukcją  budynku  lub  jego 

tymczasowymi zabezpieczeniami,
o poziome przemieszczanie  ładunku na wysokości  mniejszej  niż  1.0m nad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przewożonego ładunku,
o pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu ładunku na haku żurawia,
o podnoszenie ładunku przy ukośnym ułożeniu liny,
o podnoszenie  żurawiem  przymarzniętych  lub  zakleszczonych  przedmiotów,  jak  też 

przedmiotów o nieznanej masie,
o przewożenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposób,
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o przechodzenie osób pomiędzy budynkiem a podwoziem żurawia i wychylanie się w czasie 

pracy żurawia przez otwory znajdujące się w budynku,
• montaż lub demontaż żurawia powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta 

przy dobrej widoczności i bezdeszczowej pogodzie oraz przy prędkości wiatru poniżej 10m/s,
• w czasie eksploatacji żurawi powinny być przestrzegane przepisy o dozorze technicznym oraz 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi,
• montaż wyciągów przyściennych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją techniczną 

producenta,  a  każdy  wyciąg  budowlany  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia 
sygnalizacyjne,

• stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby znajdowało 
się  w  odległości  nie  mniejszej  niż  6.0m od  konstrukcji  wysięgu  i  aby  istniała  możliwość 
obserwowania ruchu platformy na całej wysokości pracy,

• nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu należy wykonać 
daszek  ochronny,  który  powinien  wystawać  co  najmniej  2.0m  poza  zewnętrzną  krawędź 
platformy,

• ładunek na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniem,
• dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych z pomostów roboczych powinien być 

zabezpieczony  barierkami  ochronnymi  o  wysokości  co  najmniej  1.10m  ustawionymi  w 
odległości około 0.3m od krawędzi pomostu roboczego,

• narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 
robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta,

• nie  wolno  używać  do  wykonywania  robót  budowlanych  narządzi  uszkodzonych  oraz  nie 
odpowiadających  aktualnym  normom  przedmiotowym  lub  ustalonym  dla  nich  warunkom 
technicznym,

• narzędzia  ręczne  o  napędzie  elektrycznym  powinny  być  co  najmniej  raz  na  10  dni 
kontrolowane,  jeżeli  instrukcja  producenta  nie  przewiduje  innych  terminów  kontroli  ich 
sprawności technicznej,

• wyniki  kontroli  narzędzi  roboczych  powinny  być  odnotowywane  i  przechowywane  przez 
kierownika budowy,

• środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały,  elementy  lub  konstrukcje  w  sposób  wykluczający  zmianę  ich  właściwości 
technicznych lub uszkodzenie,

• przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane 
za pomocą taczek, wózków  żurawi lub innych urządzeń nie powodujących ich uszkodzenia.

11.12.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał  Inwestora.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 
Inwestora.

12. Obmiar robót

• obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
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• obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inwestora  o  zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem,

• wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów,
• jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze (ślepym 

kosztorysie)  lub  gdzie  indziej  w  warunkach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót,

• błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie,
• obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inwestora,

• długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej,

• jeżeli  warunki  techniczne właściwie dla  danych Robót  nie wymagają tego w innej  formie, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój,

• ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami warunków technicznych,

• wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inwestora,

• urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji,

• wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót,

• Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom warunków technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora,

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach,

• obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,
• obmiar Robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem,
• roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 

zrozumiały i jednoznaczny,
• wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być 
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie 
uzgodniony z Inwestorem.

13. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

13.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
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i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

13.2.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Nadzór 
Inwestorski. Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową,
• Dziennik Budowy i księgi obmiaru,
• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
• ocenę stanu faktycznego,
• sprawozdanie techniczne,
• operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych Robót,
• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej,  zatwierdzonej Dokumentacji  Projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

13.3.Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości)  oraz jakości.  Całkowite zakończenie  Robót  oraz  gotowość do odbioru  ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór  ostateczny Robót  nastąpi  w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski 
zakończenia Robót.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  Robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),
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• protokoły odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  Robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych Robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Termin wykonania Robót poprawkowych i  Robót uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich 
wykonanie.

13.4.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 11.3.

14. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

• skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązku Inwestora,
• przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez Inwestora lub 

upoważnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną,
• dokumentacja  powykonawcza  powinna  stanowić  zbiór  dokumentów  wymaganych  przy 

pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu,
• techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

o odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy,
o uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt  budowlany obiektu wraz z 

dodatkowymi  rysunkami  i  poprawkami  wniesionymi  do  innych  części  dokumentacji 
technicznej danego obiektu,

o Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów Robót, jeśli takie były 

prowadzone,
o protokoły odbioru technicznych Robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a zwłaszcza 

protokoły odbioru Robót zanikających,
o zaświadczenia  (a  w  przypadku  ich  braku  oświadczenia  kierownika  budowy)  o  jakości 

dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  elementów  i  konstrukcji  wraz  z  wynikami 
badań ich jakości w laboratorium,

o protokoły  odbioru  końcowego  obiektu  i  odbioru  dokonanych  poprawek  oraz  odbioru 

pogwarancyjnego,
o korespondencję  mającą  istotne  znaczenie  dla  prac  komisji  dokonującej  odbioru 

końcowego i dla późniejszej eksploatacji obiektu,
o inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan techniczny w 

chwili przekazania obiektu Inwestorowi.
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15. Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy

Katastrofą  budowlaną jest  niezamierzone,  gwałtowne zniszczenie  wykonywanego lub wykonanego 
obiektu  lub  jego  części,  a  także  zniszczenie  konstrukcyjnych  elementów  rusztowań,  ścianek 
szczelnych, obudów wykopów itp.,

• katastrofą budowlaną nie jest:
o uszkodzenie  elementu  wbudowanego  w  obiekt  i  nadającego  się  do  naprawy  lub 

wymiany,
o uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych,
o uszkodzenie instalacji,

• w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest:
o zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym,
o zabezpieczyć  miejsce  katastrofy  przed  zmianą  stanu  jaki  powstał  w  związku  z 

katastrofą,  jeśli  nie  zachodzi  potrzeba  ratowania  życia  lub  zabezpieczenia  przed 
rozszerzaniem się skutków katastrofy; w tym przypadku należy szczegółowo opisać 
stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stanów 
na szkicach i w miarę możliwości fotografiach.

W razie jej wystąpienia o katastrofie należy niezwłocznie powiadomić:
• właściwy organ budowlany,
• prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową,
• inwestora,
• jednostkę nadrzędną wykonawcy,
• inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy przepisów 

szczególnych,
• jednostkę wykonującą projekt budowlany.

Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i zawierać:
• adres i charakterystykę obiektu budowlanego,
• imię i nazwisko kierownika budowy,
• nazwę i adres wykonawcy robót,
• krótki opis katastrofy,
• liczbę osób poszkodowanych,
• imię i nazwisko, stanowisko służbowe, zawód i adres zawiadamiającego.

16. Podstawa płatności

Podstawę płatności oraz jej sposób określa umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Roboty ziemne (CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-8; 45113000-2)

1.1 Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach kategorii I-
V i ich zasypania. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

1.2 Materiały

Grunt pochodzący z wykopu.

1.3 Sprzęt

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, zabezpieczające konstrukcje rozporowe.

1.4 Transport

Ręczny, mechaniczny.

1.5 Wykonywanie robót

Wszystkie  roboty  ziemne  na  terenie  działki  oraz  budynku  zamku  muszą   być  prowadzone  pod 
nadzorem  archeologicznym  po  uzyskaniu  wcześniejszej  decyzji  Świętokrzyskiego  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach. Koszty nadzoru archeologicznego ponosi wykonawca robót. 

1.5.1 Roboty przygotowawcze

• przed przystąpieniem do wykonywania  robót  ziemnych należy wykonać następujące  prace 
przygotowawcze:
o ewentualne wycięcie krzewów z ich usunięciem poza obrys robót ziemnych,
o oczyszczenie danego terenu z kamieni,
o wykonanie  robót  rozbiórkowych  części  ciągów  komunikacyjnych,  opasek  budynku  itp. 

występujących w obrębie obszaru robót ziemnych,
o zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót ziemnych urządzeń podziemnych takich jak: 

rurociągi  wodociągowe,  kanalizacyjne,  gazowe,  instalacji  cieplnych itp.,  które  mogłyby 
ulec uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych,

• usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonych robót 
ziemnych z uwzględnieniem dodatków na kształtowanie wykopów,

• darnina  powinna  być  zdejmowana  płatami  o  wymiarach  0.2x0.3m,  grubości  5-10cm  lub 
kwadratami o wymiarach 30x30cm, grubości 5-10cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie 
ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej  zniszczenie; zdjętą 
darninę zaleca się składować na gruncie rodzimym i dobrze ją do niego docisnąć, a jeżeli nie 
ma takiej możliwości należy ją składować w pryzmach o szerokości ok. 1.0m i wysokości do 
0.6m,

• ziemia  roślinna  powinna  zostać  zgarnięta  w  pryzmy  i  wykorzystana  do  późniejszego 
plantowania warstwy wierzchniej terenu wykopów,

• usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to 
konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót,

• wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych 
na  otaczającym terenie;  w tym celu  powierzchnia  terenu  w obrębie  prowadzonych robót 
powinna  być  wyprofilowana ze  spadkami  umożliwiającymi  łatwy odpływ wody poza  teren 
robót.
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1.5.2 Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

• z uwagi na możliwość występowania w obrębie projektowanych robót ziemnych podziemnych 
instalacji  wyklucza  się  możliwość  prowadzenia  robót  ziemnych  z  zastosowaniem  sprzętu 
mechanicznego; zarówno odspajanie jak i wydobywanie gruntu należy prowadzić ręcznie,

• transport  gruntu  i  transport  materiałów  przy  wykopach  powinien  odbywać  się  poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu,

• ze  względu  na  specyfikę  prowadzonych  robót  ziemnych  (wykopy  tymczasowe)  do 
przemieszczenia  urobionego  gruntu  należy  stosować  transport  ręczny  (przerzut  łopatą, 
przewóz taczkami).

1.5.3 Wykonywanie wykopów tymczasowych

• wykopy powinny być wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie,

• z uwagi na wykonywanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku należy prowadzić 
roboty w sposób wykluczający możliwość osiadania i odkształcania budowli istniejącej,

• wymiary  wykopów  powinny  być  dostosowane  do  frontu  prowadzonych  robót,  głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich 
nachylenia,

• w przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny  być  uwzględnione  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  wymiary  konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu  a  ścianą  budynku;  przestrzeń  ta  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  80cm o  ile  nie 
zachodzi  potrzeba  zwiększenia  ilości  miejsca  z  uwagi  na  stosowaną  technologię  robót 
izolacyjnych (izolacje ścian fundamentowych),

• z  uwagi  na projektowaną głębokość  wykopów nie przekraczającą 4.0m do zabezpieczenia 
ścian wykopów można stosować typowe rozparcia i podparcia ścian wykopów,

• nie dopuszcza się możliwości  pozostawienia obudowy wykopów w gruncie po zakończeniu 
prac izolacyjnych,

• w  wykopach  głębszych  niż  1.0m  od  poziomu  terenu  należy  wykonać  bezpieczne 
zejścia/wyjścia dla pracowników,

• schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 
jest zabronione,

• zasypywanie  wykopów  powinno  być  dokonane  bezpośrednio  po  zakończeniu  w  nich 
przewidzianych do wykonania robót,

• przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  zostać  oczyszczone  z  odpadków 
materiałowych,

• do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
pozbawiony ewentualnych zanieczyszczeń,

• układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości nie większej 
niż 25cm przy zastosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,

• nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  bezpośrednio  przy  ścianach  budynku  powinno  być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacyjnych.

1.6 Kontrola wykonania robót ziemnych

• przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  wykonać 
terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu 
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robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno-gruntowe w momencie rozpoczynania 
robót,

• terenowe badania gruntów na potrzeby budowy w przypadku projektowanych prac można 
wykonać  przy  pomocy  dołów  próbnych;  rozmieszczenie  punktów  badawczych  i  ich  liczba 
powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy robót charakterystykę gruntów,

• z przeprowadzonych na budowie badań gruntu należy sporządzić protokół i dołączyć go do 
dziennika budowy,

• pobieranie próbek gruntu i badania powinny być godne z normami państwowymi,
• sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami 

podanymi w 1.5.1,
• sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych 1.5.3,
• z  każdego  sprawdzenia  robót  zanikających  i  robót  możliwych  do  skontrolowania  po  ich 

ukończeniu  należy  sporządzić  protokół  potwierdzony  przez  Nadzór  Inwestorski;  dokonanie 
odbioru robót należy odnotować w Dzienniku Budowy wraz z ich oceną,

• odbiór  końcowy  robót  powinien  być  przeprowadzony  po  zakończeniu  robót  ziemnych  i 
powinien  być  dokonywany  na  podstawie  protokołów  z  odbiorów  częściowych  i  oceny 
aktualnego stanu robót; z odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena  ostateczna  robót  i  stwierdzenie  ich  przyjęcia;  fakt  dokonania  odbioru  końcowego 
powinien zostać wpisany do Dziennika Budowy,

• przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w p. 
3.5 omawiającym tryb postępowania przy dokonywaniu odbioru robót,

• jeżeli  wszystkie  odbiory  robót  przewidziane  w  trakcie  wykonywania  robót  i  określone 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 
wymaganiami niniejszych warunków,

• w  przypadku  gdy  chociaż  jeden  z  odbiorów  miał  wynik  ujemny  i  nie  zostały  dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy końcowy 
odbiór robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków,

• roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny 
być  poprawione  zgodnie  z  ustaleniami  komisji  odbiorczej  i  przedstawione  do  ponownego 
odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.

1.7 Jednostki obmiaru

m3 – wykop, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek itp.,
mb – rury drenarskie, rozpory wykopów itp.

1.8 Odbiór robót

Roboty  odbiera  Nadzór  Inwestorski  na  podstawie  zapisów  w  Dzienniku  Budowy  i  odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.

1.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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2. Fundamenty nowe i wzmacnianie fundamentów istniejących (CPV: 45200000-
9; 45260000-7; 45262000-1)

2.1 Przedmiot

Przedmiotem ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  monolitycznych 
fundamentów  żelbetowych  oraz  w  zakresie  wzmacniania  fundamentów  istniejących.  ST  stanowi 
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

2.2 Materiały

Beton konstrukcyjny o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach Dokumentacji Projektowej.
Stal  zbrojeniowa i  konstrukcyjna  o  parametrach  zgodnych z  opisami  na  rysunkach  Dokumentacji 
Projektowej, zawartością jej części opisowej i wykazów materiałowych.

2.3 Sprzęt

Skrzynie  do  zaprawy,  wiadra,  kielnie  murarskie,  czerpaki  blaszane,  poziomice,  szczotki  stalowe, 
pędzle, betoniarki elektryczne, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompy do betonu, spawarki, 
gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny i inny sprzęt specjalistyczny.

2.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

2.5 Wykonywanie robót

2.5.1 Podłoże pod fundamenty

• wykopy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
rodzimego poniżej podstawy fundamentu,

• przed  rozpoczęciem  robót  fundamentowych  należy  sprawdzić  stan  podłoża  metodami 
polowymi  w  celu  sprawdzenia  aktualności  lub  dokonania  ewentualnej  korekty  założeń 
projektowych,

• jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia 
należy stosować chudy beton (grubość warstwy < ¼ szerokości fundamentu).

2.5.2 Ławy i stopy fundamentowe

• ławy  i  stopy  należy  wykonywać  na  uprzednio  ułożonej  warstwie  dobrze  ubitego  chudego 
betonu;  grubość  warstwy powinna  odpowiadać  założeniom projektowym (grubość  min.  = 
6cm),

• świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami co 
najmniej  przez  36  godzin  od  zakończenia  betonowania  w  warunkach,  gdy  temperatura 
otoczenia nie spadła poniżej +10oC; przy temperaturach niższych beton należy chronić do 
czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie,

• parametry materiałowe i zbrojenie ław zgodnie z Dokumentacją Projektową,
• warunki  wykonania  i  odbioru  deskowań,  transportu,  układania  i  zagęszczania  mieszanki 

betonowej, przerw roboczych, pielęgnacji i dojrzewania betonu, kontroli wykonania i jakości 
betonu, przygotowania i wykonania zbrojenia zgodnie z właściwymi przedmiotowo częściami 
niniejszego opracowania.

2.6 Kontrola jakości robót

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  zbrojenia,  prac  betoniarskich,  konstrukcji  żelbetowych, 
konstrukcji stalowych, bruzd, odsadzek, przewiązek i mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed 
zakryciem.
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Sprawdzenie  jakości  materiałów i  elementów,  zachowania  zaleceń  technologicznych i  zgodności  z 
projektem.

2.7 Jednostki obmiaru

m3 – beton i wylewki betonowe,
mb – elementy wbudowane,
kg – stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe.

2.8 Odbiór robót

2.8.1 Odbiór podłoża

• rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża,
• odbioru  podłoża  dokonuje  się  bezpośrednio  przed  wykonywaniem  fundamentów,  aby  w 

okresie pomiędzy odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł zmienić się stan 
gruntów w podłożu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi,

• odbiór podłoża przeprowadza się przed wykonaniem podłoża z chudego betonu,
• odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków gruntowo-wodnych w podłożu z 

danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i Dokumentacji Projektowej,
• odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie,
• przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopwe metody badań 

gruntów zgodnie z obowiązującymi normami,
• sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1.0m od poziomu 

posadowienia,
• do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno 

być potwierdzone protokołem odbioru oraz zapisem w Dzienniku Budowy (robót).

2.8.2 Odbiory robót towarzyszących

• odbiory robót towarzyszących przeprowadza się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i  odbioru  tych  robót,  przy  czym należy  dodatkowo  sprawdzić  czy  roboty  te  nie  wywarły 
ujemnego wpływu na fundamentowanie budowli,

• odbiór  zasypki  wykopu obok fundamentów dokonuj  się  na podstawie  wyników doraźnych 
badań  jej  zagęszczania  przeprowadzonych  podczas  wykonywania  tych  robót  oraz 
sporządzonych protokołów z odbioru robót zanikających,

• stan  odwodnienia  podłoża  należy  sprawdzać  w  ciągu  całego  czasu  trwania  robót 
fundamentowych.

2.8.3 Odbiór fundamentów

• odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu:
o prawidłowości ich usytuowania w planie,
o poziomu posadowienia zgodnie z Dokumentacją Projektową,
o prawidłowości  wykonania  robót  ciesielskich/szalunkowych,  zbrojarskich,  betonowych, 

żelbetowych, murowych i izolacyjnych,
• odbiory powyższych robót powinny być dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny być 

zapisane w protokołach odbiorów robót zanikających,
• odchylenie  w poziomach spodu konstrukcji  fundamentowych nie  powinny być większe  niż 

5.0cm,
• odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 

2.0cm,
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• jeżeli  wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robót i  określone niniejszymi 
warunkami  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  powinny  być  uznane  za  zgodne  z 
wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik 
ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie,

• w  razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji  i  warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

• konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie 
zgodnie  z  przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru,

• konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 
uznane  za  pewne  konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowania  budowli  zgodnie  z 
przeznaczeniem,  mogą  być  przyjęte  po  obniżeniu  wartości  robót  o  wielkość  ustaloną 
komisyjnie dla danego przypadku.

2.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (CPV: 45100000-8; 45110000-1; 
45111000-8; 45111100-9; 45111220-6)

3.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  rozbiórką, 
wyburzeniem i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Specyfikacja niniejsza 
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

3.2 Materiał

Gruz  ceglany,  gruz  betonowy,  gruz  ceramiczny,  deski,  drewno,  szkło,  elementy  metalowe  (złom 
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

3.3 Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, piły elektryczne, 
piły diamentowe, siekierki, młotki, klucze, liny, młoty pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-
tlenowy,  żuraw  samojezdny,  wciągarki  ręczne  i  elektryczne,  rusztowania  systemowe  i  pomosty 
wewnętrzne.

3.4 Transport

Samochód wywrotka, taczki, dźwig pionowy, transport ręczny. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i 
gruzu  na  odpowiednie  składowiska.  Nie  należy  używać  gruzu  do  ponownego  użycia  w  podłożu 
posadzek. Transport drewna do fumigacji.

3.5 Wykonanie robót

3.5.1 Zasady ogólne

Roboty  rozbiórkowe  i  wyburzeniowe  są  nierozłącznie  związane  z  remontem,  modernizacją, 
przebudową  lub  wyburzeniem  różnych  budynków.  Przed  przystąpieniem  do  tych  robót  należy 
przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu i uzyskać, gdy będzie to możliwe, 
jego dokumentację budowlaną w celu opracowania dokumentacji rozbiórkowej. Przed przystąpieniem 
do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu 
robót,  zgromadzenie  potrzebnych  narzędzi  i  sprzętu  oraz  wykonanie  odpowiednich  urządzeń  do 
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usuwania  z  budynku materiałów z  rozbiórki.  Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach rozbiórkowych 
powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiórce budynków z prefabrykatów — z 
rozwiązaniem w rozbieranym budynku podstawowych węzłów i  stosowanych w nich połączeń, jak 
również otrzymać dokumentację, określającą kolejność demontażu poszczególnych prefabrykatów oraz 
sposoby zabezpieczania  prefabrykatów przed przewróceniem się  w czasie  rozbiórki  budynku. Przy 
pracach  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  mają  zastosowanie  ogólnie  obowiązujące  przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 
rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 
odpowiednio  umocowanymi  barierami,  a  pomosty  zaopatrzyć  w  listwy  obrzeże.  Pracowników 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice,  a wszystkie  narzędzia  używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie.  Przy 
robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo 
pracy.  Podczas  deszczu,  śniegu i  silnego wiatru  nie  wolno prowadzić  robót  na  ścianach i  innych 
wysokich  konstrukcjach.  Do  usuwania  gruzu  należy  stosować  zsypy  (rynny).  Gruz  nie  może  być 
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku 
urządzenia  użyteczności  publicznej,  latarnie,  słupy z  przewodami,  drzewa itp.  należy  zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych 
powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich 
robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach 
umocowanych  do  trwałych  elementów budynku.  W razie  przewracania  ścian  należy  odpowiednio 
zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione.
Po  wykruszeniu  betonu  przy  podporach  elementów żelbetowych  zbrojenie  przecina  się  palnikami 
acetylenowymi. Gdy nie można zastosować do rozbiórki materiałów wybuchowych, wykonuje się ją 
młotami  pneumatycznymi,  przecinając  odpowiednie  pręty  stalowe  palnikami  acetylenowymi  itp. 
Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi.
Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i 
elementów nadających się do ponownego użycia w następującej kolejności:

• rozbiórka okien i drzwi,
• rozbiórka ścianek działowych,
• rozbiórka ścian,
• rozbiórka podłóg,
• rozbiórka elementów stropów i stropodachu,
• rozbiórka schodów żelbetowych,

Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a następnie ścian.

3.5.2 Rozbiórka okien i drzwi

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które mogą 
nadawać  się  do  dalszego  wykorzystania.  Okna  i  drzwi  będące  w  dobrym  stanie  należy  przed 
demontażem zabezpieczyć. Tylko gdyby wyjęcie z murów skrzydeł okiennych i drzwiowych łącznie z 
ościeżnicami było niemożliwe, należy je oznaczyć, po zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze ścian 
ościeżnice i po ponownym złożeniu zmagazynować. Przy ścianach drewnianych, gdy ościeżnice są 
połączone z elementami ściany, oraz przy ścianach murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń 
ościeżnice stanowią częściową ich podporę, demontaż ościeżnic odbywa się łącznie z rozbiórką tych 
ścian.

3.5.3 Rozbiórka ścianek działowych

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, 

gdy może to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu, jak i pozostałych stropów, znajdujących 
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się, poniżej,  co może stać się przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek tynkowanych należy 

usunąć tynk,  a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Podobnie należy demontować ścianki  z 

większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z lekkich, przestawnych 

rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów usuwa na dół.

3.5.4 Rozbiórka ścian

Rozbiórki ścian należy wykonywać ręcznie z zachowaniem zasad BHP. Gdy usytuowanie budynku do 

rozbiórki  pozwala  wyłącznie  na  rozbiórkę  ręczną,  wykonuje  się  ją  kilofami,  rzadziej  ręcznymi 

urządzeniami mechanicznymi. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a cegły usuwa na ziemię. Ściany 

rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystępuje się do rozbiórki ścian niższej 

kondygnacji.  Zgodnie  z  wymaganiami  bhp  robotnicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  ścian   powinni 

pracować w  pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed upadkiem na 

ziemię.

Oddzielenie ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na mniejsze odcinki są konieczne, gdyż w 

przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany nastąpiłoby wyrwanie kawałka ściany, do którego jest 

uwiązana stalowa lina. Przecięcia ściany należy dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu 

na mniejszą pracochłonność. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż 

zwalenie jednego odcinka ściany może na skutek wstrząsu spowodować przewrócenie sąsiedniego 

odcinka  zagrażając  bezpieczeństwu  pracujących  ludzi.  Z  tych  względów  przecinanie  ścian  należy 

wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany.

3.5.5 Rozbiórka podłóg

Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  podłóg  należy  sprawdzić,  z  czego  zostały  wykonane  podłogi. 

Przygotować miejsce składowanie materiałów, jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie. Jeżeli nie da się 

wykorzystać odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce lub zużycia należy 

materiał wywieść na wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące instalacje 

sanitarne  lub  elektryczne  w  podłodze.  Po  zerwaniu  podłóg  całość  należy  oczyścić  z  resztek 

pozostającego materiału.

3.5.6 Rozbiórka schodów i elementów żelbetowych

Przed przystąpieniem do rozbiórki  schodów żelbetowych należy,  niezależnie  od ich  konstrukcji,  je 

dokładnie  zbadać  dla  ustalania  stanu  technicznego  i  obrania  metody  rozbiórki  zapewniającej 

maksimum  bezpieczeństwa  pracownikom.  Przed  rozbiórka  należy  powiadomić  sąsiada  o  pracach 

rozbiórkowych zapewnić kontener na gruz i zabezpieczyć posesje sąsiada przed skutkami rozbiórki. 

Należy zabezpieczyć okna Urzędu przed uszkodzeniem. Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie 

młotami,  kilofami  ewentualnie  urządzeniami  mechanicznymi  po  uzgodnieniu  z  Nadzorem 

Inwestorskim.

Wszystkie elementy nie żelbetowe np. balustrada należy zdemontować przed robotami rozbiórkowymi.

3.6 Kontrola jakości

Wizualna ocena poprawności wykonania robót, zgodności zakresu prac z Dokumentacją Projektową, 

prawidłowości wykonania tymczasowych podpór i zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych.
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3.7 Jednostki obmiaru

m3 – beton i wylewki betonowe, drewno,
m2 – posadzki, wylewki, stropy, stropodach,
mb – elementy wbudowane,
kg – stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe.

3.8 Odbiór robót

Odbiory częściowe po zakończeniu etapów przewidzianych harmonogramem robót, zapisy w Dzienniku 

Budowy, odbiór przez Nadzór Inwestorski.

3.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Konstrukcje i elementy murowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 
45260000-7; 45262000-1)

4.1 Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. Specyfikacja niniejsza 
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

4.2 Materiał

Cegła pełna kl. 15 i 20, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz=5 Mpa, elementy prefabrykowane 
kominów ceramicznych, nadproża stalowe i żelbetowe, siatka gięto-ciągniona, preparaty odsalające do 
impregnacji ścian istniejących, kotwy z pręta stalowego ocynkowanego .

4.3 Sprzęt

Skrzynia  do  zaprawy,  kielnia  murarska,  czerpak  blaszany,  poziomica,  łaty  kierująca  i  murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna, transport ręczny.

4.5 Wykonanie robót

4.5.1 Spoiwa

• spoiwa stosowane do zapraw murarskich,  jak  cement,  wapno i  gips  powinny odpowiadać 
wymaganiom aktualnych Norm Polskich,

• parametry fizyko-mechniczne stosowanych spoiw powinny w pełni być zgodne z wytycznymi 
dokumentacji technicznej.

4.5.2 Woda

• do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która 
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich,

• niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł,

• niedozwolone jest również użycie wód mineralnych, chyba że odpowiadają one warunkom 
aktualnych Norm Polskich.
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4.5.3 Wyroby budowlane wypalane z gliny

• materiały wypalane z gliny stosowane na konstrukcje murowe powinny odpowiadać aktualnej 
Normie Polskiej,

• materiały  ceramiczne  ścienne,  na  których  przewiduje  się  wykonanie  tynków powinny  być 
zbadane na obecność szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych,

• przy odbiorze materiałów na budowie należy przeprowadzić następujące badania:
o sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami 

dokumentacji technicznej,
o przeprowadzenie prób doraźnych przez  oględziny, opukiwanie i  mierzenie wymiarów i 

kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu.

4.5.4 Wyroby ścienne betonowe

• pustaki  betonowe  powinny  mieć  kształt  prawidłowego  prostopadłościanu  o  prostych 
krawędziach i o równych powierzchniach,

• przełom pustaka  powinien  wykazywać  właściwy  stopień  zagęszczenia  betonu,  dokładność 
przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń,

• powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być  pozbawione raków,  guzów lub wgłębień, 
krawędzie nie poszczerbione, naroża nie poobijane,

• nasiąkliwość wagowa pustaków powinna się mieścić w granicach 10 do 20%,
• przy odbiorze materiałów na budowie należy przeprowadzić następujące badania:

o sprawdzenie wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni,
o sprawdzenie  wymiarów  i  kształtu,  liczby  szczerb  i  pęknięć,  odporności  na  uderzenia, 

przełomu,
o sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.

4.5.5 Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego

• bloczki  powinny mieć  kształt  prawidłowego prostopadłościanu o prostych  krawędziach  i  o 
równych powierzchniach,

• przełom  bloczka  powinien  wykazywać  właściwy  stopień  zagęszczenia  betonu,  dokładność 
przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń,

• powierzchnie  zewnętrznebloczków  powinny  być  pozbawione  raków,  guzów  lub  wgłębień, 
krawędzie nie poszczerbione, naroża nie poobijane,

• stężenie  naturalnych  pierwiastków  promieniotwórczych  w  betonie  komórkowym  powinno 
spełniać wymagania określone przez ITB,

• przy odbiorze materiałów na budowie należy przeprowadzić następujące badania:
o sprawdzenie wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni,
o sprawdzenie  wymiarów  i  kształtu,  liczby  szczerb  i  pęknięć,  odporności  na  uderzenia, 

przełomu,
o sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.

4.5.6 Nadproża prefabrykowane żelbetowe

• belki nadproży powinny być wykonane co najmniej z betonu B20 zbrojonego stalą 34GS i St0S 
(zbrojenie montażowe),

• w ścianach  zewnętrznych  należy  stosować  ocieplenie  belek  nadprożowych  od  strony  lica 
zewnętrznego muru.
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4.5.7 Nadproża stalowe

• belki  nadproży  powinny  być  wykonane  co  najmniej  ze  stali  zgodnej  z  załączonym  w 
Dokumentacji  Projektowej  wykazem  materiałowym  oraz  z  opisami  na  rysunkach 
wykonawczych i warsztatowych,

• w ścianach  zewnętrznych  należy  stosować  ocieplenie  belek  nadprożowych  od  strony  lica 
zewnętrznego muru.

4.5.8 Zaprawy murarskie

• parametry  fizyko-mechaniczne  stosowanych  zapraw  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej,

• przygotowanie zapraw do robót murarskich należy wykonywać mechanicznie,
• zaprawy należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu,
• do zapraw należy  stosować piasek rzeczny lub kopalniany  zgodnie z  obowiązującą Polską 

Normą,
• woda  do  zapraw  powinna  odpowiadać  wymaganiom  właściwej  przedmiotowo  części 

niniejszego opracowania.

4.5.9 Warunki przystąpienia do robót murowych

• przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i  fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i  odbioru tych 
robót,

• przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych.

4.5.10 Ogólne zasady wykonywania murów

• mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego  wiązania  i  o  grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp.,

• w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy,
• ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 

ścian głównych danej kondygnacji,
• mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości;  różnica  poziomów 

poszczególnych  części  murów  podczas  wykonywania  danego  budynku  nie  powinna 
przekraczać 3.0m,

• w  miejscach  połączenia  murów  wykonywanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia 
zazębione końcowe,

• cegła lub inne elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 
kurzu,

• w okresie letnim materiał suchy powinien być zwilżany wodą,
• stosowanie  różnych materiałów jest  dozwolone pod  warunkiem przestrzegania  zasady,  że 

każda  ściana powinna być  wykonana z  cegły,  bloczków lub pustaków jednego  wymiaru i 
jednej klasy,

• wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,
• konstrukcje o grubości mniejszej od 1 cegły mogą być wykonywane tylko przy temperaturze 

powyżej 0oC,
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• wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w 
temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy posiadających dopuszczenie ITB,

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn koronę murów należy 
zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych,

• spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą; w ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm,

• liczba  połówek  stosowanych  do  wznoszenia  ścian  nośnych  nie  powinna  przekraczać  15% 
całkowitej liczby elementów murowych.

4.6 Kontrola jakości robót murowych

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego i innych małogabarytowych elementów 
przeznaczonych do zabudowy należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy i  innych  dokumentów stwierdzających zgodność  cech  użytych  materiałów  wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzenie  jakości  materiałów  stosowanych  do  zapraw,  betonu,  osypek  i  podsypek  oraz 
wymaganych recept laboratoryjnych.
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów (odchylenie od 
pionu powierzchni i krawędzi, odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem itp.),  sprawdzenie wykonania  i  osadzenia  nadproży,  sprawdzenie przewiązania 
muru istniejącego z nowowznoszonym, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i 
przelotowość przewodów).

4.7 Jednostki obmiaru

m3 – mur nowy i uzupełniający,
m2 – ścianki działowe, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych,
szt. – liczba prefabrykatów.

4.8 Odbiory robót murowych

• podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa,
o Dziennik Budowy,
o zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  przez 

producentów,
o protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowywane w Dzienniku Budowy,
o protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
o wyniki badań laboratoryjnych jeżeli takie były zlecane przez budowę lub Inwestora,
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku,

• odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót 
wykończeniowych,

• największe  dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  murów  oraz  odchyłki  od  prawidłowego 
wykonania powierzchni i krawędzi powinny odpowiadać warunkom właściwych Norm Polskich,

• jeżeli  wszystkie  odbiory  robót  przewidziane  w  trakcie  wykonywania  robót  i  określone 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 
wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik 
ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie,
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• w  razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji  i  warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

• konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie 
zgodnie  z  przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru,

• konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 
uznane  za  pewne  konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowania  budowli  zgodnie  z 
przeznaczeniem,  mogą  być  przyjęte  po  obniżeniu  wartości  robót  o  wielkość  ustaloną 
komisyjnie dla danego przypadku.

4.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5.Przewody wentylacyjne, kominy (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 
45260000-7; 45262000-1)

5.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  przewodów  wentylacyjnych 
indywidualnych, zbiorczych i bocznych (przykanalików) przeznaczonych do odprowadzania powietrza 
ponad dach budynku.

5.2 Materiał

Cegła ceramiczna pełna, zaprawy cementowo-wapienne.
Do murowania ścian i trzonów z kanałami z cegły należy dobierać markę zaprawy w zależności od 
wymaganej nośności tych trzonów. Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałość na, ściskanie 1,5 i 
3,0 MPa.
Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować zaprawy cementowo-wapienne.
Dopuszcza  się  stosować  gotowe  kształtki  ceramiczne  lub  systemowe  betonowe  w  zależności  od 
możliwości technologicznych. 

5.3 Sprzęt

Skrzynia  do  zaprawy,  kielnia  murarska,  czerpak  blaszany,  poziomica,  łaty  kierująca  i  murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna, transport ręczny.

5.5 Wykonanie robót

5.5.1 Dokumentacja techniczna

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane wg dostarczonej przez Inwestora i  sprawdzonej 
przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja techniczna ścian lub trzonów z przewodami powinna zawierać:

• rzuty  poziome  budynków  w  skali  1:50  z  zaznaczonymi  rodzajami  przewodów  oraz  z  ich 
numeracją,

• rozwinięcie przewodów indywidualnych, zbiorczych i bocznych w przekroju pionowym wraz z 
ich numeracją i uwidocznieniem wlotów,

• rysunki i charakterystykę elementów, z których mają być wykonane ściany z przewodami.
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5.5.2 Stosowanie przewodów

Przewody  wentylacji  grawitacyjnej  mogą  być  wykonywane  w  budynkach  o  wysokości  do  11 
kondygnacji. W budynkach powyżej 11 kondygnacji należy stosować wentylację mechaniczną.
Zalecany i dopuszczalny zakres stosowania przewodów indywidualnych i zbiorczych w budynkach o 
różnej wysokości podano w tabeli.

Rodzaje przewodów Zalecany Dopuszczalny

Wentylacje indywidualne Od 1 do 4 kondygnacji 5 i więcej kondygnacji

Wentylacja zbiorcze 5 i więcej kondygnacji -

Przewody  zbiorcze  wentylacyjne  mogą  być  stosowane  tylko  do  odprowadzania  powietrza  z 
pomieszczeń  o  tym  samym  charakterze,  posiadających  okno  zewnętrzne,  znajdujących  się  w 
budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego o wysokości ponad 5 kondygnacji. We wszystkich 
innych przypadkach należy wykonywać przewody indywidualne wyprowadzone ponad dach budynku.

5.5.3 Wykonywanie murów z przewodami – wymagania ogólne

Wykonywanie murów z przewodami wentylacyjnymi powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją  Projektową.  Odstępstwa od  dokumentacji  uzgodnione z  Projektantem powinny być 
potwierdzone  zapisem  Nadzoru  Inwestorskiego  w  Dzienniku  Budowy  lub  innym  równorzędnym 
dokumentem.
Murowanie trzonów z  przewodami  powinno się  odbywać w temperaturze  powyżej  +5°C w czasie 
bezdeszczowej pogody.
Przewody  wentylacyjne  powinny  być  pionowe.  Dopuszcza  się  odchylenia  przewodów od  kierunku 
pionowego do 30°.  W przypadkach koniecznych dopuszcza się  również odchylenie  przewodów od 
kierunku  pionowego więcej  niż  30°,  jednak  nie  więcej  niż  45°,  pod  warunkiem uzyskania  na  to 
pisemnej  zgody  właściwego  terenowego  organu  budowlanego  oraz  umieszczenia  na  załamaniach 
otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w 
miejscach załamań powinny być zabezpieczone przed uderzeniami kuli  kominiarskiej ochraniaczami 
stalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 10 mm w wypukłej części 
przewodów i blachą grubości min. 2 mm we wklęsłej części kanału.
Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna być większa niż 2,0 m. 
Odchylenie przewodów od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż 
dla spoinowanych powierzchni muru.
Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i 
wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14X14 
cm (1/2X1/2 cegły wraz ze spoinami) lub przekrój okrągły nie mniejszy niż φ 15 cm.
Przewody powinny być szczelne, cegły, bloczki lub pustaki kominowe należy układać na zaprawach 
plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą
Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez występów 
lub wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić.
Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła 
uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją.

5.5.4 Wloty do przewodów wentylacyjnych

Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni 
netto  większej  o  50% od  przekroju  przewodu  i  powinny  być  obsadzone  w  murze  na  zaprawie 
cementowej.
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Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość 
górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny być wyposażone w 
urządzenie  umożliwiające  redukcję  wolnego  przekroju  do  1/3,  obsługiwane  z  poziomu  podłogi. 
Obudowa  otworu  powinna  umożliwiać  zabudowę stałej  przesłony  (kryzy)  dla  dławienia  nadmiaru 
ciśnienia. Dopuszcza się regulację przepływu powietrza w ten sposób, aby 1/3 kratki  była zawsze 
otwarta.

5.5.5 Wyloty przewodów

Wyloty  przewodów  wentylacyjnych  powinny  być  wyprowadzone  ponad  dach  na  wysokość 
zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° 
w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym 
dach o nachyleniu połaci dachowych ponad 12° należy uważać za przeszkodę.
Poza wymienionymi powyżej wymaganiami powinny być zachowane następujące warunki:

• przy dachach płaskich (o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°) wyloty komina powinny 
znajdować się co najmniej o 60 cm wyżej od kalenicy, niezależnie od konstrukcji i pokrycia 
dachu,

• przy  dachach stromych (o  kącie  nachylenia  połaci  dachowych ponad 12°)  wyloty  komina 
powinny znajdować się:
o w przypadku dachu o pokryciu,  nieogniochronnym — co najmniej  o  60 cm wyżej  od 

kalenicy dachu,
o w  przypadku  dachu  o  pokryciu  ogniochronnym  —  co  najmniej  o  30  cm  wyżej  od 

powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni 
co najmniej 100 cm .

W dachach  wgłębionych,  niezależnie  od  wymagań  obowiązujących  przepisów,  wyloty  przewodów 
powinny być wyższe od obrzeży budynku o co najmniej 60 cm.

5.5.6 Kominy i nasady

Wysokość komina ponad dachem powinna wynosić:
• przy  pokryciach  niepalnych  (do  których  zalicza  się  również  pokrycia  papowe  na  podłożu 

niepalnym) odległość górnej krawędzi komina w kierunku pionowym od powierzchni dachu nie 
powinna  być  mniejsza  niż  30  cm,  a  odległość  tej  krawędzi  w  kierunku  poziomym  od 
wznoszącej się połaci dachowej powinna wynosić co najmniej 1 m, 

• przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdować się co najmniej o 60 cm powyżej 
poziomu kalenicy.

Dla  dachów płaskich  (tj.  o  kącie  nachylenia  połaci  dachowych-  do  12°),  bez  względu  na  rodzaj 
pokrycia.
Komin należy wznieść tak wysoko ponad powierzchnię dachu, aby jego wylot znajdował się powyżej 
strefy  możliwego  zagęszczenia  powietrza  przy  wietrze  natrafiającym na  pobliskie  przeszkody  (np. 
attyki, ściany tarasu lub sąsiedniego budynku itd.).
Wyloty zbiorczych przewodów jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych) powinny być przykryte 
prefabrykowaną czapką betonową (zbrojoną) z okapnikiem, ustawioną na słupkach w takiej odległości 
od poziomu płaszczyzny wylotów, aby wolna powierzchnia boczna wypływu powietrza (spalin) była 2
—3 razy większa od sumy powierzchni wszystkich wylotów przykrytych czapką. Nie dopuszcza się 
stosowania wspólnej czapki dla przykrycia wylotów przewodów różnej funkcji.
Wierzch  trzonu  z  indywidualnymi  przewodami  wentylacyjnymi  powinien  być  przykryty  czapką 
betonową. Zaleca się w tym przypadku wykonanie bocznych otworów wylotowych; w uzasadnionych 
technicznie przypadkach dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych.
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Czapki kominowe powinny być:
• wykonane z betonu co najmniej klasy B15,
• zatarte z wierzchu zaprawą cementową,
• zdylatowane papą, jeżeli są dłuższe niż 2 m; odstępy między dylatacjami nie powinny być 

większe niż 2 m,
• odizolowane od trzonu przez ułożenie ich na dwóch warstwach papy asfaltowej i odcięcie od 

tynku pod czapką, aby się z nią nie łączył.
Kominy murowane lub omurowane cegłą powinny być nad dachem od zewnątrz wyprawione tynkiem 
cementowo-wapiennym dwuwarstwowym zacieranym na gładko, albo spoinowane, gdy do obudowy 
przewodów użyto cegły klasy co najmniej 10, dobrze wypalonej.
Kominy z przewodami powinny być nad dachami zabezpieczone przed przenikaniem wody między nimi 
a pokryciem dachowym przez wykonanie podcięcia dolnej części komina na głębokość co najmniej 2 
cm (tzw. wydry) i obrobienie go blachą cynkową lub ocynkowaną.
Kominy wykonywane przy ścianie  sąsiedniego,  wyższego budynku -powinny być  połączone z tym 
budynkiem odpowiednimi kotwami.
Kominy  wyprowadzone  ponad  dach  o  więcej  niż  1,5  m  powinny  być  zakotwione  w  sposób 
zabezpieczający ich stateczność.
Wszystkie  przewody  po  ich  wykonaniu  w  stanie  surowym powinny  być  przy  wlotach  i  wylotach 
oznaczone numerami zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej.
Górne wyloty przewodów wentylacyjnych ponad dachem powinny być zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru. 
Zamiast stosowanych dotychczas nasad metalowych korodujących i  zamarzających zimą zaleca się 
stosowanie nasad ceramicznych betonowych i innych o dużej odporności na wilgoć.
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego i innych małogabarytowych elementów 
przeznaczonych do zabudowy należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy i  innych  dokumentów stwierdzających zgodność  cech  użytych  materiałów  wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzenie  jakości  materiałów  stosowanych  do  zapraw,  betonu,  osypek  i  podsypek  oraz 
wymaganych recept laboratoryjnych.
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów (odchylenie od 
pionu powierzchni i krawędzi, odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem itp.),  sprawdzenie wykonania  i  osadzenia  nadproży,  sprawdzenie przewiązania 
muru istniejącego z nowowznoszonym, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i 
przelotowość przewodów).

5.6 Kontrola jakości

Analogicznie jak dla robót murowych.

5.7 Jednostki obmiaru

m3 – mur nowy i uzupełniający,
szt. – liczba prefabrykatów (nakrywy).

5.8 Odbiory robót murowych

Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i gatunek cegły lub 
innych elementów ściennych oraz markę zaprawy i określić ich zgodność z dokumentacja techniczną.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacja techniczną (poprzez oględziny),
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• zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną – przez oględziny i 
pomiar taśmą stalową,

• grubość murów – jaką średnią z trzech pomiarów,
• wymiary otworów – przez pomiar,
• równość  powierzchni  i  prostoliniowość  –  przez  pomiar  wielkości  prześwitu  miedzy  łatą 

kontrolną długości 2 m a powierzchnia lub krawędzią muru,
• pionowości powierzchni i krawędzi – za pomocą pionu murarskiego,
• poziomość warstwy muru – za pomocą poziomicy i łaty kontrolnej, poziomicy wężowej lub 

niwelatora,
• prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze,
• grubość i wypełnienie spoin,
• procentową liczbę cegieł ułamkowych.

Podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa,
• Dziennik Budowy,
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 

nie były odnotowywane w Dzienniku Budowy,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych jeżeli takie były zlecane przez budowę lub Inwestora,
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku,
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót 
wykończeniowych.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów oraz odchyłki od prawidłowego wykonania 
powierzchni i krawędzi powinny odpowiadać warunkom właściwych norm polskich.
Jeżeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny należy 
uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od  postanowień dokumentacji  i  warunków technicznych zagrażają  bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób  prawidłowy  i 
przedstawione do odbioru.
Konstrukcje  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  niniejszych  warunkach  technicznych,  lecz 
uznane  za  pewne  konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowania  budowli  zgodnie  z 
przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie 
dla danego przypadku.

5.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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6.Monolityczne konstrukcje żelbetowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 
45215000-7; 45260000-7; 45262000-1)

6.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  konstrukcji 
żelbetowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

6.2 Materiał

Beton  konstrukcyjny  co  najmniej  o  klasie  zgodnej  z  wytycznymi  opisu  technicznego  i  rysunków 
wykonawczych Dokumentacji Projektowej.
Stal  zbrojeniowa  co  najmniej  o  klasie  zgodnej  z  wytycznymi  opisu  technicznego  i  rysunków 
wykonawczych Dokumentacji Projektowej.
Ankry fundamentowe i stropowe, pręty stalowe, blachy kotwiące, śruby i nakrętki, kotwy HILTI, siatki 
zgrzewane z prętów, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego zastosowania.

6.3 Sprzęt

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 
betoniarka  elektryczna,  betoniarka  na  podwoziu  samojezdnym,  pompa  do  betonu,  spawarki, 
gwintownice,  rusztowania  systemowe,  systemowe  rusztowania  podporowe,  wciągarki,  żuraw  na 
podwoziu samojezdnym.

6.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

6.5 Wykonanie robót

6.5.1 Zasady wykonania i odbioru deskowań do robót żelbetowych

• deskowania,  w  których  będzie  układana  mieszanka  betonowa,  powinny  być  szczelne  i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

• deskowania belek,  wieńców i  rygli  zaleca się wykonywać z inwentaryzowanych elementów 
deskowań systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta,

• do odbioru deskowań powinna zostać przedłożona dokumentacja projektowa oraz dziennik 
wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące 
tych robót,

• odstępstwa  od  postanowień  projektu  lub  instrukcji  wykonywania  deskowań  systemowych 
powinny  być  uzasadnione  zapisami  w  Dzienniku  Budowy  i  potwierdzone  przez  nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem,

• badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowań powinno 
być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę,

• ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i atestów materiałowych dostarczonych przez producenta,

• przy odbiorze deskowań należy sprawdzić:
o szczelność,
o poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,
o usunięcie zanieczyszczeń,
o powleczenie preparatami zmniejszającymi przyczepność mieszanki
o dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą:

 odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu: 2mm/1m,
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 odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
tych belek: 2.5mm,

 odchyłki od rozpiętości projektowanej belki lub płyty bezżebrowej: ±15mm,
• jeżeli  wszystkie  sprawdzenia deskowań dadzą wynik dodatni,  deskowanie należy uznać za 

wykonane  prawidłowo;  w  przypadku  gdy  chociaż  jedno  ze  sprawdzeń  da  wynik  ujemny, 
należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie; w razie uznania 
całości  lub  części  deskowania  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić  zakres  napraw  i 
odnotować to  w protokole z oceny deskowań; w przypadku gdyby wykonane deskowanie 
zagrażało bezpieczeństwu elementu lub obiektu, lub powstałaby możliwość jego deformacji w 
trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno zostać 
rozebrane oraz wykonane ponownie,

• dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w Dzienniku Budowy,

• usunięcie  deskowań konstrukcji  żelbetowej  może nastąpić,  gdy  beton osiągnie wymaganą 
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych 
do warunków dojrzewania  betonu w konstrukcji  lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami 
badań,

• uszkodzenie  deskowań  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji.

6.5.2 Transport mieszanki betonowej

• stosowane środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
o segregacji składników,
o zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do  niej  opadów atmosferycznych,  ubytku  zaczynu  cementowego lub  zaprawy,  ubytku 
wody na skutek wysychania (parowania) pod wpływem wiatru i promieni słonecznych,

o zanieczyszczenia,
o zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi,

• czas trwania transportu, dobór środków i organizacja robót powinny zapewniać dostarczenie 
do miejsca układania mieszanki o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu 
składu betonu,

• dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili 
jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka 
opadowego,

• w czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące wymagania:
o dostarczenie mieszanki na miejsce ułożenia bez przeładunku,
o możliwość  stopniowego  opróżniania  pojemników,  w  których  mieszanka  została 

dostarczona,
o brak możliwości przewożenia mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych,

• zaleca  się  używanie  do  transportu  mieszanki  betonowej  pojemników  zamontowanych  na 
podwoziu samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysięgnikiem i  przymocowanymi do 
niego przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio 
na miejsce jej ułożenia,

• należy unikać przemieszczania mieszanki za pomocą łopat lub innych narzędzi powodujących 
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregację kruszywa,

• transport  mieszanki  za  pomocą  pomp  można  stosować  przy  odległości  do  300m lub  do 
wysokości  35m  przy  dużych  ilościach  mieszanki  betonowej  i  zapewnionej  ciągłości 
betonowania,

59



• trasy przewodów do transportu mieszanki powinny mieć w planie i profilu pionowym możliwie 
najmniejszą liczbę załamań, a złącza przewodów powinny być szczelne,

• przekrój przewodów powinien być dobrany odpowiednio do uziarnienia użytego kruszywa,
• przed przystąpienie do tłoczenia mieszanki urządzenie transportujące powinno być zbadane na 

ciśnienie hydrauliczne,
• ustalone składy i ciekłość mieszanki powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 

próbnych przepompowań,
• bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  transportu  mieszanki  wewnętrzne  powierzchnie 

przewodów powinny zostać zwilżone,
• w przerwach w tłoczeniu powyżej ½ godziny przewody należy opróżnić i przepłukać wodą.

6.5.3 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

• układanie mieszanki betonowej w podciągach, wieńcach i płytach stropowych o ile to możliwe 
powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw,

• przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość 
wykonania wszystkich robot poprzedzających, a w szczególności:
o wykonanie  deskowań  (poprawność,  oczyszczenie  ze  śmieci,  zwilżenie  lub  powleczenie 

środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu itd.),
o wykonanie zbrojenia,
o przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego  w miejscu  przerwy  roboczej 

(oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usunięcie wody z zagłębień itp.),
o wykonanie  wszystkich  robót  zanikających  takich  jak  warstwy  izolacyjne,  szczeliny 

dylatacyjne itp.,
o prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itp.,

o gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania,

• układanie mieszanki  betonowej  powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:
o stała  obserwacja  zachowania  deskowań  w  trakcie  betonowania  pod  kątem  utraty 

prawidłowości kształtu i konstrukcji,
o dostosowanie  szybkości  i  wysokości  wypełnienia  do  wytrzymałości  i  sztywności 

deskowania,
o niezwłoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierną utratą wody w okresie upalnej, 

słonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu,
o stosowanie  sztychowania  w  miejscach,  w  których  zagęszczanie  mechaniczne  jest 

utrudnione,
• przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku budowy, w 

którym powinny być podane:
o data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub fragmentów konstrukcji,
o wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja,
o daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie terminy i wyniki badań,
o temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych,

• mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych w taki 
sposób aby nie uległa rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie 
była większa od dopuszczalnej,
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• zagęszczanie ręczne może być stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w uzasadnionych 
przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym,

• opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest niedopuszczalne,
• wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 

że  nie  ulega  uplastycznieniu  pod  wpływem działania  wibratora,  jest  możliwe  dopiero  po 
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  2MPa  i  odpowiednim  przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu,

6.5.4 Przerwy robocze

• w  przypadkach  uzasadnionych  i  uzgodnionych  z  dozorem  technicznym  dopuszcza  się 
wystąpienie  przerw  roboczych  w  betonowaniu  projektowanej  konstrukcji  żelbetowej  przy 
zachowaniu następujących warunków:
o powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być prostopadła do osi belek, wieńców 

itp., a w przypadku płyty do jej powierzchni,
o powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwy  powinna  być  starannie  przygotowana  do 

połączenia stwardniałego betonu ze świeżym przez usunięcie luźnych okruchów betonu 
oraz szkliwa cementowego i przepłukanie wodą,

o resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte,
o przy  wznowieniu betonowania  nie  należy dotykać  wibratorami  deskowania,  zbrojenia  i 

uprzednio ułożonego betonu.

6.5.5 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

• warunki  dojrzewania  świeżo ułożonego betonu i  jego pielęgnacja  w początkowym okresie 
twardnienia powinny zapewnić:
o utrzymanie  określonych  warunków  cieplno-wilgotnościowych  niezbędnych  do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
o uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,
o ochronę  twardniejącego  betonu  przed  uderzeniami,  wstrząsami  i  innymi  wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji,
o ochronę  odsłoniętych  powierzchni  betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków 

atmosferycznych  przez  ich  osłanianie  i  zwilżanie  dostosowane  do  pory  roku  i 
występujących warunków klimatycznych,

o utrzymanie ułożonego betonu w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni,
o polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, rozpoczynając po upływie 24 godzin 

od chwili  jego ułożenia;  przy  temperaturze  równej  i  wyższej  od  +15oC beton należy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy temperaturze poniżej +5 oC betonu nie 
należy podlewać w ogóle,

• w przypadku prowadzenia robót betoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza się 
możliwość powlekania powierzchni projektowanej płyty żelbetowej środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody, przy czym środki te nanoszone na świeży beton 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
o utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od chwili 

posmarowania nimi betonu,
o utworzona  powłoka  powinna  być  elastyczna  i  mieć  dobrą  przyczepność  do  betonu 

świeżego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
o środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż 

na 1mm i nie powinien wywoływać korozji betonu ani stali.
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6.5.6 Wymagania dotyczące przygotowania zbrojenia

• elementy zbrojenia należy przygotować w wytwórni i dostarczyć na plac budowy w postaci 
gotowych elementów wysyłkowych,

• przekroje prętów, klasy i gatunki stali użytej do prefabrykacji zbrojenia muszą odpowiadać 
danym zawartym w Dokumentacji Projektowej,

• dostarczane na budowę siatki zgrzewane powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego 
lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90o oraz przekrojach i rozstawie 
zgodnym z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.

6.5.7 Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie

• projektowane elementy żelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji powinny zostać 
zazbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej,

• wszelkie  odstępstwa  od  założeń  projektowych  wymagają  uzgodnienia  z  Nadzorem 
Inwestorskim i Autorskim,

• pręty zbrojeniowe, przed ich użyciem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, 
tłustych plam i innych zanieczyszczeń,

• czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji,

• pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane,
• zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie 

przerwanych na długości jednego przęsła lub elementu; gdy warunek nie może być spełniony 
odcinki prętów mogą być łączone na zasadach określonych we właściwej normie państwowej 
(PN),

• ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której  wcześniej  ułożone elementy będą umożliwiały 
dalszy montaż zbrojenia,

• nie należy podwieszać i  mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych oraz 
wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montażowych,

• zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
• zbrojenie  powinno  być  trwale  usytuowane  w  deskowaniu  w  sposób  zabezpieczający  od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej,
• pręty  i  siatki  należy  układać  tak,  aby  grubość  otuliny  betonu  odpowiadała  wartościom 

podanym w projekcie,

6.6 Kontrola jakości

6.6.1 Kontrola wykonania i jakości betonu

• badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych,

• podczas  robót  betonowych  należy  przeprowadzać  systematyczną  kontrolę  dla  bieżącego 
ustalania:
o jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
o cech wytrzymałościowych betonu,
o prawidłowości przebiegu twardnienia betonu i terminów rozdeskowywania,

• kontrola jakości betonu w konstrukcji może być prowadzona za pomocą sprawdzonych metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych itp.,  po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 
odbiorcą,
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• zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości 
betonu,

• kontrola składników mieszanki, jej konsystencji i urabialności powinna być prowadzona przez 
producenta  i  dostawcę  betonu przemysłowego  i  potwierdzona  odpowiednimi  atestami  lub 
zaświadczeniami o jakości betonu przekazywanymi odbiorcy (wykonawcy robót) z każdą jego 
partią.  Najdłuższy  okres  na  wystawienie  zaświadczenia  o  jakości  nie  może  przekraczać  3 
miesięcy od daty produkcji betonu, a dokumenty powinny zawierać następujące dane:
o klasę betonu i jego cechy fizyczne,
o wyniki  badań  kontrolnych  wytrzymałości  betonu  na   ściskanie  oraz  typ  próbek 

stosowanych do badania,
o wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, wodoszczelność itp.),
o okres, w którym wyprodukowaną daną partię betonu,

• kontrola  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu  powinna  opierać  się  na  ocenie  wszystkich 
wyników badań próbek pobranych z każdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba 
próbek  powinna  być  ustalona  w  planie  kontroli  jakości  betonu,  przy  czym nie  może być 
mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 
próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody nadzoru 
inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z obowiązującą normą państwową,

• sprawdzenie, czy beton uzyskał wymaganą wytrzymałość należy przeprowadzić po 28 dniach,
• dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  w  wieku 

wcześniejszym niż 28 dni,
• gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły 

odzwierciedlać  jakość  i  ilość  użytych  składników  oraz  sposób  i  warunki  wykonania, 
twardnienia, a także rzeczywiste cechu betonu znajdującego się w konstrukcji.

6.6.2 Kontrola wykonania robót zbrojarskich

• badania  wykonanego zbrojenia  powinny być  wykonane przed rozpoczęciem betonowania  i 
powinny obejmować:
o sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań i stabilizacji 

prętów zapobiegającej przesuwaniu się zbrojenia w trakcie betonowania,
o zewnętrzne  oględziny  połączeń  spawanych  (zgrzewanych),  wykonanych  przy  montażu 

zbrojenia i ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod nieniszczących,
o sprawdzenie  dopuszczalnych  odchyłek  wymiarowych  określonych  przez  normę 

państwową,
o sprawdzenie dostarczonych na budowę zaświadczeń o jakości (atesty hutnicze) zbrojenia i 

zaświadczeń o jakości zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych w specjalistycznych 
wytwórniach.

6.7 Jednostki obmiaru

m3 – beton konstrukcyjny i wylewki betonowe,
kg. – stal zbrojeniowa,
szt. – elementy wbudowane.

6.8 Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych

6.8.1 Odbiór materiałów, wyrobów i elementów

Każda dostarczona na budowie partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona 
przez komórkę kontroli technicznej (KT) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca 
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może uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując 
badania  zwykłe  lub  pełne.  Badania  pełne  stosuje  się  jeżeli  materiały,  wyroby  lub  elementy 
dostarczone nasuwają zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonania badań zwykłych,  bądź ś 
przeznaczone do budowli  szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich prace styczną, warunki 
użytkowa albo wysokie wymagania estetyczne. Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte 
normami  polskimi  lub  branżowymi,  wówczas  powinny  uzyskać  świadectwo  dopuszczenia  do 
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

6.8.2 Odbiór częściowy robót betonowych i żelbetowych

Odbiory częściowe i końcowy po odbiorach częściowych.
• badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:

o materiałów,
o prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
o prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
o prawidłowości  i  dokładności  przygotowania  mieszanki  betonowej,  jej  ułożenia, 

zagęszczania i pielęgnacji,
o prawidłowości  i  dokładności  wykonania konstrukcji,  jej  cech geometrycznych, rzędnych 

wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji  otworów technologicznych (przejścia 
kanałów, instalacji itp.) oraz dylatacji,

• odbiory  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót  (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołów i dziennika budowy.

Odbiór  deskowań  i  rusztowań  polega  na  sprawdzeniu  przed  montażem:  wymiarów  elementów, 
deskowań, stopnia oczyszczenia desek z resztek zaprawy, zabezpieczenia przed przyczepnością masy 
betonowej  itp.,  a  po  zmontowaniu  –  dokładności  wykonania  złączy  elementów  i  połączeń  tarcz, 
szczelności  deskowań,  zachowania  wymiarów  przekroju  poprzecznego  i  długości,  podparcia 
zmontowanych zestawów oraz usztywnienia stemplowania w obu kierunkach.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów deskowań są następujące:

• różnica grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2mm,
• szerokość szczelin w tarczach – 2 mm,
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego o wielkości: do 50 cm - + 5 mm, od 50 do 80 cm 

- + 7 mm, ponad 80 cm - + 10 mm,
• naddatki na długości tarcz - ≥ 20 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów przy montażu deskowań są następujące:
• odchylenie płaszczyzny lub krawędzi deskowania od pionu na wysokości 1m – 2 mm,
• odchylenie płaszczyzny deskowania fundamentu od pionu – 1,5 mm,
• odchylenia płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu – 10 mm,
• odchylenie deskowania bocznego lub krawędzi przecięcia się deskowań belek od pionu – 3 

mm,
• miejscowe odchylenie deskowania od płaszczyzny przy sprawdzaniu łatą długości 3 m – 3 

mm,
• odchylenia rozpiętości belek lub przekryć bezżeberkowych - ± 15 mm,
• odchyłki osi fundamentów - ± 15 mm,
• odchyłka rozpiętości płyt w przykryciach żebrowanych - ± 10 mm.

Odbiór zbrojenia konstrukcji żelbetowych polega na sprawdzeniu:
• liczby,  średnicy  i  odgięć  wkładek  nośnych  oraz  rodzaju  stali,  jeżeli  jest  to  możliwe  na 

podstawie kształtu prętów zbrojeniowych,
• średnicy i rozstawu strzemion,
• odległości miedzy prętami i odchyleń od projektowanego położenia prętów zbrojenia,
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• odległość skrajnych wkładek od deskowania.

6.8.3 Odbiór końcowy robót betonowych i żelbetowych

Odbiór końcowy robót betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:
• prawidłowość  wykonania  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  –  na  podstawie 

uprzednio  sporządzonych  odbiorów  częściowych;  odbiór  końcowy  powinien  uwzględniać 
wyniki  odbiorów  częściowych  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  to,  czy  ewentualne 
zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego zostały w pełni wykonane,

• zgodność  cech  technicznych  betonu  oraz  z  wymaganiami  norm  i  dokumentacją  –  na 
podstawie zaświadczeń o jakości dostarczonych przez producenta lub na podstawie badań 
wyników kontrolnych,

• zgodność  z  projektem  usytuowania  budowli,  jej  rzędnych  wysokościowych,  kształtu  i 
wymiarów  poszczególnych  elementów,  szczelin  dylatacyjnych,  otworów  i  kanałów 
betonowanych części metalowych – na podstawie pomiarów i oględzin,

• jakość  betonu  -  na  podstawie  oględzin  lub  przeprowadzonych  dodatkowych  badań 
nieniszczących,

• wytrzymałości betonu na ściskanie – na podstawie wyników badań laboratoryjnych w okresie 
betonowania lub przeprowadzonych w razie potrzeby dodatkowych badań

Przy  oględzinach  powierzchni  elementów  konstrukcyjnych  nie  dopuszcza  się  pozostawienia 
odsłoniętych prętów zbrojeniowych; grubość warstwy betonu otulającego od zewnątrz pręty zbrojenia 
powinna być równa co najmniej średnicy otulonego pręta lecz nie mnie niż:

• 10 mm – w płytach , syropach gestożebrowych i ściankach grubości do 100 mm,
• 20 mm – w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm,
• 10 mm – dla strzemion i prętów montażowych,
• dopuszcza się raki o łącznej powierzchni elementu: w konstrukcjach cienkościennych 1%, w 

pozostałych konstrukcjach – 5 %,
• miejscowe raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju poprzecznego elementu,

Do  odbioru  końcowego  wykonanych  konstrukcji  powinny  zostać  przedstawione  następujące 
dokumenty:

• rysunki  robocze  z  naniesionymi  na  nich  wszystkimi  ewentualnymi  zmianami,  jakie  zostały 
dokonane i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych  bezpieczeństwem 
obiektu również rysunki wykonawcze,

• dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
• dzienniki robót (o ile były prowadzone) i dziennik budowy,
• wyniki badań kontroli betonu,
• protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
• protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
• protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcyjnych lub robót zanikających,
• inne  dokumenty  mające  wpływ  na  udokumentowanie  jakości  wykonania  obiektu 

budowlanego.

6.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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7.Konstrukcje stalowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 45260000-
7; 45262000-1)

7.1 Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji stalowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

7.2 Materiał

Stal konstrukcyjna niestopowa co najmniej o parametrach zgodnych z wytycznymi opisu technicznego, 
rysunków wykonawczych i wykazów materiałowych Dokumentacji Projektowej.
Ankry fundamentowe i stropowe, pręty stalowe, blachy kotwiące, śruby i nakrętki, kotwy HILTI, siatki 
zgrzewane z prętów, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego zastosowania.

7.3 Sprzęt

Poziomice,  szczotki  stalowe,  pędzle,  spawarki,  gwintownice,  rusztowania  systemowe,  systemowe 
rusztowania podporowe, wciągarki, żuraw na podwoziu samojezdnym.

7.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

7.5 Wykonanie robót

7.5.1 Wymagania dotyczące wartości technicznej stali

• gatunki stali użyte do wykonania konstrukcji i elementów powinny odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm państwowych,

• w konstrukcjach budowlanych przewidzianych zakresem zadania należy stosować gatunki stali 
określone projektem budowlanym.

7.5.2 Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji stalowych przed korozją i 
ogniem

• sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych przed ogniem i korozją powinien być 
zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

• środki  i  materiały  do  zabezpieczeń  przed  ogniem i  korozją  powinny  być  dopuszczone  do 
stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami ITB,

• dopuszcza  się  możliwość  wykonania  części  powłok  antykorozyjnych  i  zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w wytwórni elementów wysyłkowych za wyjątkiem styków montażowych 
realizowanych na placu budowy; zabezpieczenie tych miejsc należy przeprowadzić na placu 
budowy po zakończeniu prac montażowych,

• po  zakończeniu  montażu  całości  konstrukcji  lub  jej  fragmentów  należy  przeprowadzić 
dodatkowe  zabezpieczenia  antykorozyjne  i  przeciwpożarowe  w  miejscach  ewentualnych 
uszkodzeń powstałych na etapie transportu i spajania na budowie elementów konstrukcji,

• przygotowanie  podłoża  pod  wykonanie  powłok  zabezpieczających  powinno  obejmować 
usunięcie:
o zgorzelin,
o rdzy,
o wilgoci,
o tłuszczów i smarów, emulsji olejów,
o kurzu i pyłu,
o soli, kwasów i alkaliów,
o mydła,
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o mas formierskich,
o kredy,
o żużla i topików z procesów spawania,
o resztek wapna traserskiego,
o past szlifierskich i polerskich itp.,

• nowe konstrukcje należy zabezpieczyć przez gruntowanie możliwie najwcześniej w procesie 
ich wykonywania,

• oczyszczone  powierzchnie  powinny  być  zabezpieczone  powłoką  stosowaną  do  ochrony 
czasowej  lub  zagruntowane nie  później  niż  po  6  godzinach,  licząc  od  chwili  zakończenia 
oczyszczania,

• w  procesie  piaskowania,  jako  procesu  zapewniającego  odpowiednią  klasę  czystości 
konstrukcji, należy przestrzegać następujących zasad:
o ścierniwo powinno być suche i pozbawione zanieczyszczeń,
o sprężone powietrze powinno być wolne od wilgoci i olejów,
o części  przeznaczone  do  oczyszczenia  powinny  być  suche  i  odtłuszczone;  stwierdzone 

lokalne  zanieczyszczenia  olejami  lub  smarami  należy  usunąć  benzyną  do  lakierów lub 
roztworem emulgatora,

o należy tak dobrać parametry procesu oczyszczania, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać 

założony stopień czystości i nie powodować głębszego naruszania metalu,
• ze  względu  na  toksyczne  działanie  na  organizm  ludzki  pyłu  kwarcowego  powstającego 

podczas piaskowania, należy zachować szczególną ostrożność i środki ochrony osobistej,
• skrobanie i szczotkowanie powierzchni należy stosować do oczyszczenia miejsc niedostępnych 

dla strumienia ścierniwa; można je przeprowadzać mechanicznie lub ręcznie,
• odkurzanie podłoża należy przeprowadzać za pomocą szczotek z włosia, strumienia suchego, 

odoliwionego powietrza lub za pomocą podciśnienia np. odkurzaczem przemysłowym,
• zabezpieczanie spawów bez ich oczyszczenia jest niedopuszczalne,
• temperatura  prowadzenia  prac  zabezpieczających  powinna  być  zgodna  z  wytycznymi 

zawartymi w instrukcji producenta stosowanego systemu zabezpieczeń,
• nie dopuszcza się wykonywania powłok zabezpieczających na zewnątrz pomieszczeń w czasie 

deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy.

7.5.3 Transport i składowanie zabezpieczonych przed korozją i ogniem konstrukcji 
stalowych

• w  celu  uniknięcia  uszkodzeń  konstrukcji  w  czasie  transportu  należy  przestrzegać 
następujących wskazań:
o powłoki zabezpieczające powinny być należycie wyschnięte,
o konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i wyładunek bez 

możliwości mechanicznego uszkodzenia powłok zabezpieczających,
o w miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału, np. filcu, gumy, 

oraz mocować konstrukcję na czas transportu tak, aby nie ulegała ona przemieszczeniom,
• zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie.

7.6 Kontrola jakości

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  konstrukcji  przed  jej  zabudowaniem  i  po  zabudowaniu, 
sprawdzenie  poprawności  wykonania  bruzd,  przewiązek,  mocowań  i  przewidzianej  technologią 
kolejności prac w czasie odbiorów częściowych, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zaleceń 
technologicznych i zgodności z Dokumentacją Projektową.
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7.7 Jednostki obmiaru

kg – stal konstrukcyjna,
szt. – elementy wbudowane, elementy zamocowań, elementy kotwiące.

7.8 Odbiór robót

7.8.1 Warunki ogólne odbioru robót

• odbiór  konstrukcji  stalowych może być częściowo przeprowadzony w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót,

• przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną,
• do  odbioru  robót  powinien  zostać  przedłożony  dziennik  budowy  oraz  dokumentacja 

powykonawcza  wraz  z  naniesionymi  na  projekcie  zmianami  dokonanymi  w  trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy,

• odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem,

• podstawą do oceny technicznej konstrukcji stalowych jest sprawdzenie jakości:
o wbudowanych materiałów,
o wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
o gotowej konstrukcji,

• badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji stalowych powinny 
być dokonane przy dostawie tych materiałów,

• badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:
o sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej,
o sprawdzenie wymiarów geometrycznych poszczególnych konstrukcji  przeprowadzone za 

pomocą  pomiaru  taśmą  lub  inną  miarą  stalową  z  podziałką  milimetrową,  przez 
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną,

o sprawdzenie poprawności wykonania powłok zabezpieczających realizowanych na etapie 

prefabrykacji elementów wysyłkowych.

7.8.2 Zasady odbioru konstrukcji stalowych

• odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzane  w  przypadku 
wykonania  poszczególnych fragmentów robót  przez  oddzielne  brygady  robotników oraz  w 
przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym; z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół z zawartą techniczną oceną 
wykonania robót,

• podczas odbioru powinny być sprawdzone:
o zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
o gatunek użytej stali oraz wymiary elementów,
o prawidłowość wykonania połączeń warsztatowych i montażowych,
o sposób zabezpieczenia stali przed korozją i ogniem,
o rozstawy wiązarów, płatwi i innych elementów stalowych zastosowanych w konstrukcji,

• odbiorem  końcowym  powinny  być  objęte  elementy  całkowicie  zakończone;  do  odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić:
o Dokumentacje Projektową obiektu i robót,
o protokoły badań kontrolnych lub atesty materiałowe dotyczące wbudowanych materiałów,
o protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
o zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonanych robót,
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o pisemne  uzasadnienie  odstępstw  od  dokumentacji  potwierdzone  przez  Nadzór 

Inwestorski,
• odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:

o zgodność konstrukcji z Dokumentacją Projektową i warunkami technicznymi,
o prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
o prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach,
o rozstawu elementów składowych,
o dopuszczalności  odchyłek  wymiarowych  oraz  odchyleń  od  kierunku  poziomego  i 

pionowego,
o poprawności wykonania zabezpieczeń powłokowych,

• jeżeli  wszystkie  odbiory  robót  przewidziane  w  trakcie  wykonywania  robót  i  określone 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 
wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik 
ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie,

• w  razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji  i  warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

• konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie 
zgodnie  z  przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru,

• konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 
uznane  za  pewne  konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowania  budowli  zgodnie  z 
przeznaczeniem,  mogą  być  przyjęte  po  obniżeniu  wartości  robót  o  wielkość  ustaloną 
komisyjnie dla danego przypadku.

7.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych

8.1 Wymagania dotyczące wartości technicznej drewna i materiałów drewnopochodnych

• drewno i materiały drewnopochodne użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm państwowych,

• konstrukcje  lub  elementy  drewniane  powinny  być  wykonywane  z  tarcicy  sosnowej  lub 
świerkowej,

• drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być 
wykonane  z  drewna  twardego  –  dębowego,  akacjowego  lub  innego  o  podobnych 
właściwościach,

• w  konstrukcjach  budowlanych  należy  stosować  drewno  o  klasach  jakości  określonych 
projektem budowlanym,

8.2 Ogólne warunki odbioru robót

• Odbiór  konstrukcji  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  może  być  częściowo 
przeprowadzony w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót,

• przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną,
• do  odbioru  robót  powinien  zostać  przedłożony  dziennik  budowy  oraz  dokumentacja 

powykonawcza  wraz  z  naniesionymi  na  projekcie  zmianami  dokonanymi  w  trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy,
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• odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem,

• podstawą do oceny technicznej konstrukcji  z drewna i  materiałów drewnopochodnych jest 
sprawdzenie jakości:

o wbudowanych materiałów,
o wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
o gotowej konstrukcji,

• badania  materiałów  przewidzianych  w  projekcie  do  wykonania  konstrukcji  z  drewna  i 
materiałów drewnopochodnych powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów,

• badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:
o sprawdzenie  wykonania  połączeń  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w 

dokumentacji technicznej,
o sprawdzenie wymiarów poszczególnych konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą 

pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną,

o sprawdzenie wilgotności drewna.

8.3 Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna i materiałów 
drewnopochodnych

• konstrukcje i  elementy  z  drewna i  materiałów drewnopochodnych powinny być chronione 
przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania i montażu,

• wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych stykające 
się  z  elementami  i  częściami  budynku  lub  konstrukcji  wykonanymi  z  innych  materiałów 
chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z 
tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej,

• sposób  zabezpieczenia  elementów  konstrukcji  i  konstrukcji  z  drewna  i  materiałów 
drewnopochodnych  przed  ogniem  powinien  być  zgodny  z  wytycznymi  zawartymi  w 
dokumentacji projektowej,

• środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami ITB,

• wszystkie elementy z drewna i  materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną; jakość zabezpieczeń powinna spełniać 
wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach ITB,

• środki  chemiczne  do  zabezpieczania  przed  korozją  biologiczną  i  owadami  elementów  i 
konstrukcji  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  nie  powinny  powodować  korozji 
łączników i innych elementów metalowych stykających się z tymi konstrukcjami,

• roboty  zabezpieczające  drewno  i  materiały  drewnopodobne  środkami  przeznaczonymi  do 
ochrony  drewna  powinny  być  wykonywane  w  wytwórni  elementów  drewnianych  z 
zastosowaniem metody ciśnieniowo-próżniowej.

8.4 Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna i materiałów 
drewnopochodnych

• do  złączy  konstrukcyjnych  gwoździowanych  należy  stosować  gwoździe  okrągłe  zgodnie  z 
opisami na rysunkach wykonawczych zawartych w dokumentacji technicznej,

• do wykonania  złączy  na  śruby  należy  stosować  śruby  zgodne z  wydanymi  na  rysunkach 
wykonawczych.

8.5 Konstrukcje dachowe

• przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną,
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• przy  wykonywaniu  znacznej  ilości  jednakowych  elementów  konstrukcyjnych  (krokwie  itp.) 
należy  stosować  wzorniki  (szablony)  z  ostruganych  desek,  sklejki  lub  twardych  płyt 
pilśniowych; dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1mm; dokładność tę należy 
sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej,

• długość  elementów  wykonanych  według  wzorników  nie  powinna  różnić  się  od  długości 
projektowanych więcej niż 0.5mm,

• w przypadkach,  w których zachodzi  konieczność  obróbki  końców elementów na montażu, 
długości elementów wysyłkowych powinny być większe od długości projektowanych,

• połączenia  kulawek  z  krokwiami  narożnymi  powinny  być  wykonywane  na  styk  i  zbite 
gwoździami,

• połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonane przez przybicie do krokwi 
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie,

• dopuszcza się odchyłkę ±1 cm w rozstawach osiowych krokwi,
• drewniane elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy,
• murłaty powinny być kotwione w konstrukcji ścian murowanych lub w wieńcach żelbetowych,
• na  deskowanie  należy  stosować  deski  II  klasy  jakości  tarcicy  ogólnego  przeznaczenia; 

szerokości desek nie powinny przekraczać 16cm; w deskach niedopuszczalne są otwory po 
sękach,

• deski  powinny  być  powleczone  ze  wszystkich  stron  nietoksycznymi  preparatami 
grzybobójczymi, ułożone stroną dordzeniową ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma 
gwoździami  o  długości  co  najmniej  2.5  raza  przekraczającej  grubość  desek;  czoła  desek 
powinny stykać się tylko na krokwiach,

• z uwagi na zastosowanie pokrycia z blachy miedzianej deskowanie powinno być szczelne i 
stanowić równą płaszczyznę,

• w przypadku rezygnacji z rozwiązań systemowych szerokość stosowanych ław kominiarskich 
powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm; zaleca się wykonanie ław z dwóch 
desek ułożonych z  prześwitem nie  większym niż  3.0cm i  usztywnionych od  spodu łatami 
38x50mm przybitymi prostopadle do desek; ławy należy oprzeć na stalowych, ocynkowanych 
podpórkach mocowanych do krokwi, przy czym rozstaw podpórek nie powinien być większy 
niż 2.0m na poziomych odcinakach i 1.0m na odcinkach pochyłych; łączenie desek ław należy 
wykonać na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości; na 
ławach pochyłych należy na wierzchu przybić listwy w rozstawie nie większym niż 40cm.

8.6 Zasady odbioru konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych łączonych na 
łączniki mechaniczne

ogólne zasady odbioru robót podano w p. 12 cz.A
• odbiory  międzyoperacyjne  lub  częściowe  powinny  być  przeprowadzane  w  przypadku 

wykonania  poszczególnych fragmentów robót  przez  oddzielne  brygady  robotników oraz  w 
przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym (np. mocowanie krokwi do płatwi stalowych itp.); z każdego odbioru powinien być 
sporządzony protokół z zawartą techniczną oceną wykonania robót,

• podczas odbioru powinny być sprawdzone:
o zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
o rodzaj  i  klasa  użytego  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  (płyty  OSB)  oraz 

wymiary elementów,
o prawidłowość wykonania złączy,
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o sposób  zabezpieczenia  drewna  przed  wilgocią,  zagrzybieniem,  działaniem 

technicznych szkodników drewna oraz ognia,
o rozstawy  krokwi,  słupków  i  innych  elementów  konstrukcyjnych,  spadki  połaci, 

prawidłowość wykonania deskowania pełnego wraz z odbojami, wyłazami dachowymi, 
lukarnami, kominami wentylacyjnymi itd.,

• odbiorem  końcowym  powinny  być  objęte  elementy  całkowicie  zakończone;  do  odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić:

o dokumentacje techniczną obiektu i robót,
o protokoły  badań  kontrolnych  lub  atesty  materiałowe  dotyczące  wbudowanych 

materiałów,
o protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
o zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,
o pisemne  uzasadnienie  odstępstw  od  dokumentacji  potwierdzone  przez  nadzór 

techniczny,
• odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:

o zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,
o prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
o prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach,
o rozstawu elementów składowych,
o dopuszczalności  odchyłek  wymiarowych  oraz  odchyleń  od  kierunku  poziomego  i 

pionowego,
• jeżeli  wszystkie  odbiory  robót  przewidziane  w  trakcie  wykonywania  robót  i  określone 

niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 
wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik 
ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie,

• w  razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji  i  warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

• konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej  użytkowanie 
zgodnie  z  przeznaczeniem  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru,

• konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 
uznane  za  pewne  konstrukcyjnie  i  nie  uniemożliwiające  użytkowania  budowli  zgodnie  z 
przeznaczeniem,  mogą  być  przyjęte  po  obniżeniu  wartości  robót  o  wielkość  ustaloną 
komisyjnie dla danego przypadku.

9 Pokrycia dachowe oraz obróbki blacharskie (CPV: 45200000-9; 45210000-
2; 45215000-7; 45260000-7; 45261000-4)

9.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  blacharskich  i  dekarskich. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

9.2 Materiał

Papa termozgrzewalna według zaleceń i  rysunków szczegółowych projektu wykonawczego, blacha 
powlekana gr. 0.55mm.
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9.3 Sprzęt

Nożyce, nożyce do cięcia blachy, giętarki do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, palnik 
gazowy.

9.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

9.5 Wykonanie robót

9.5.1 Wymagania ogólne dla pokryć z blachy miedzianej

• podkład  z  deskowania  pełnego  pod  pokrycie  blachą  płaską  powinien  być  zdylatowany  w 
miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  mieć  odpowiednie  uformowanie  w  styku  z 
elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia,

• z uwagi na parametry fizyko-mechaniczne stosowanej jako pokrycie blachy miedzianej roboty 
blacharskie powinny być wykonywane w temperaturach dodatnich,

• blachę pokrycia należy układać na deskowaniu pełnym z zastosowaniem warstwy izolacyjnej 
zgodnej z opisami na rysunkach roboczych,

• krycie połaci  dachowych należy rozpocząć od zamocowania pasa okapowego z kapinosem 
przybitego do deskowania gwoździami miedzianymi w dwóch rzędach mijankowo,

• arkusze blach powinny być łączone tylko w złączach prostopadłych do okapu na rąbki stojące 
podwójne o wysokości 25 do 45mm (w kalenicy i narożach 35 do 45mm),

• arkusze blach powinny być mocowane do deskowania za pomocą łapek z żabek; rozstaw 
łapek w rąbkach stojących nie  powinien  przekraczać  50cm i  20cm przy  końcach arkusza 
(kalenica i okap),

• rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o ½ szerokości arkusza,
• z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10cm, a 

blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący,
• kosze dachowe należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci  pasmem blachy wzdłuż 

kosza; w koszu wąskim można stosować blachę o maksymalnej szerokości 50cm, w koszach 
szerszych blachy o szerokościach większych.

9.5.2 Wymagania dla pokryć z pap asfaltowych zgrzewalnych

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 
do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy  przyklejaniu  pap  zgrzewalnych za  pomocą palnika  na  gaz  propan-butan  należy  przestrzegać 
następujących zasad:

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy  od  strony  podkładki  antyadhezyjnej;  jedynym  wyjątkiem  jest  klejenie  papy  na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza się ogrzewania 
podłoża,

• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia,

• fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
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9.5.3 Obróbki blacharskie

• wszystkie  obróbki  blacharskie  należy  wykonać  zgodnie  z  rozwiązaniami  podanymi  w 
Dokumentacji Projektowej i zgodnie ze sztuką budowlaną,

• istniejące na obiekcie rynny i  rury spustowe należy wymienić na nowe stosując wszystkie 
elementy  systemu,  łącznie  z  wymaganymi  dylatacjami  rynien (rozstaw dylatacji  zgodnie z 
zaleceniami producenta orynnowania),

• do połączenia rynien i rur spustowych należy stosować sztucery półokrągłe, a nad wpustem 
zamocować koszyk przeciw liściom.

9.6 Kontrola jakości

9.6.1 Ocena prawidłowości wykonania pokrycia z blachy

Kontrola wykonania pokryć z blachy miedzianej polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Nadzór Inwestorski:

• w odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  -  podczas  wykonywania 
robót  dekarskich,  np.  kontrola  wykonania  podłoża,  kontrola  wykonania  warstwy 
termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy podkładowej,

• w odniesieniu do właściwości  całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu robót 
dekarskich  z  uwzględnieniem  pokrycia  i  połączeń  rąbkowych,  jak  i  sposobu  wykonania 
obróbek  dekarskich  detali,  sposobu  odprowadzenia  wody  z  połaci  dachowej,  poprawności 
wykonania instalacji odgromowej, itp.

9.6.2 Ocena prawidłowości wykonania obróbek blacharskich

Kontrola jakości obróbek blacharskich polega na:
• sprawdzeniu poprawności wykonania elementów, 
• sprawdzeniu poziomów i pionów,
• ocenie estetyki wykonania,
• sprawdzeniu zachowania spadków.

9.7 Jednostki obmiaru

m2 – pokrycie dachowe, obróbki blacharskie,
szt. – ilość zamontowanych elementów systemowych.

9.8 Odbiory pokryć dachowych

Należy przestrzegać następujących zasad odbiorowych:
• roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych,
• badania  w  czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony,
• odbiory robót pokrywczych powinny obejmować:

o odbiory  częściowe,  dokonywane  po  zakończeniu  kolejnych  etapów wykonywanych 

robót pokrywczych,
o odbiór  końcowy, dokonywany po wykonaniu całości  pokrycia na dachu lub całości 

pokrycia na określonym fragmencie dachu,
• odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

o podłoża lub podkładu,
o dokładności zamocowania podkładu,
o jakości zastosowanych materiałów,
o dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
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o dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,

• dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku 
budowy,

• odbiór  końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  i  obróbek 
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych,

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu,
• przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  na  podstawie  protokołów  i  zapisów  w 

dzienniku budowy:
o czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót pokrywczych,
o czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,
o czy zostały spełnione warunki wykonywania robót zgodne z niniejszymi warunkami 

technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,
• oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany przez 

komisję,  w  skład  której  powinien  wchodzić  kierownik  budowy,  inspektor  nadzoru  robót 
budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

• do  odbioru  końcowego  należy  przedstawić  wyniki  wszystkich  odbiorów  częściowych 
(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy,

• jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badań 
ustala komisja,

• jeżeli  przeprowadzone  oględziny  i  badania  dadzą  wynik  dodatni,  to  wykonane  roboty 
pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

• w przypadku gdy chociaż  jedno  z  przeprowadzonych badań i  oględzin  da  wynik  ujemny, 
wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część 
należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi,

• w razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna ustalić,  czy należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych.

9.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10 Izolacje wodochronne (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 
45260000-7; 45262000-1)

10.1 Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji wodochronnych. Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

10.2 Materiał

Polimeryzowane powłoki bitumiczne

10.3 Sprzęt

Zgodny z wytycznymi kart technicznych producenta powłoki bitumicznej; paca, agregat natryskowy.

10.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny.
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10.5 Wykonanie robót

10.5.1 Wymagania podstawowe

• wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie,

• stosowanie  w  układzie  izolacyjnym  materiałów  działających  na  siebie  szkodliwie  jest 
niedopuszczalne.

10.5.2 Przygotowanie podłoża

• ściany  zewnętrzne  po  odkopaniu  i  odłożeniu  gruntu  należy  oczyścić  usuwając  stare 
uszkodzone tynki,

• zniszczoną korozyjnie cegłę ceramiczną należy wykuć ze ścian i  miejsce ubytku uzupełnić 
nową cegłą,

• osłabioną zaprawę w spoinach należy usunąć na głębokość około 20mm i uzupełnić przez 
spoinowanie,

• powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona,

• nierówności  i  ubytki  w  ścianach  należy  reprofilować  zaprawami  odpowiednimi  do  rodzaju 
podłoża,  przy  czym  nie  należy  stosować  wyłącznie  tradycyjnych  zapraw  cementowych, 
niezbędne jest  stosowanie jako modyfikatora emulsji  polimerowej (alternatywnie stosować 
można gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne)

10.5.3 Wykonanie hydroizolacji

• w trakcie  wykonywania  prac  należy  kierować  się  zaleceniami  zawartymi  w  Dokumentacji 
Projektowej,  ST  oraz  przestrzegać  reżimów  technologicznych  zawartych  w  instrukcjach 
technicznych stosowanych materiałów, opracowanych przez ich producentów,

• roboty podlegają kontroli ze strony Nadzoru Autorskiego,
• szczegółowej  uwagi  wymagają  czasy  przewidzianych  przerw  technologicznych  oraz 

temperatury stosowania poszczególnych preparatów,
• w  przypadku  prowadzenia  robót  zewnętrznych  w  okresie  zimowym wymaga  się  w  razie 

aplikacji  chemii  budowlanej  w  danym  dniu  każdorazowego  odnotowania  temperatury  w 
dzienniku budowy przez następne 3 dni,

• prace  uszczelniająco-renowacyjne  należy  prowadzić  w  warunkach  zewnętrznych  przy 
temperaturze powyżej +5oC, ale nie więcej niż +35oC,

• prace wykonywane wewnątrz budynku mogą być realizowane przez cały okres zimowy przy 
ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych,

• do  mieszania  wieloskładnikowych  bitumicznych  mas  izolacyjnych  należy  stosować 
niskoobrotową  mieszarkę  z  mieszadłem  koszykowym  bezwzględnie  przestrzegając  czasu 
mieszania określonego na karcie produktu,

• gotową masę należy nakładać ręcznie, pacą lub mechanicznie, agregatem natryskowym, w 
sposób równomierny, warstwami lub w jednym przejściu, o grubości wynikającej z wytycznych 
producenta, odpowiednich do obciążenia wodą lub wilgocią,

• włókninę wzmacniającą, jeżeli jest niezbędna, należy stosować w sposób opisany na karcie 
technicznej produktu,

• nałożona  warstwa  izolacji  nie  może  w  żadnym  miejscu  być  cieńsza  niż  określona  przez 
producenta, a maksymalna grubość powłoki nałożonej nie może przekraczać 100% wartości 
normowej,
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• w  przypadku  przerw  w  nakładaniu  grubość  warstwy  powłoki  w  danym  miejscu  należy 
zredukować do zera; podczas wznowienia robót w miejscu przerwania powłoki warstwy łączy 
się na zakład; nie wolno wykonywać przerw w narożach budynku,

• należy przygotować zawsze taką ilość materiału izolacyjnego, która może być zużyta w ciągu 
tzw. czasu obrabialności, po którego przekroczeniu materiał niewykorzystany nie nadaje się do 
prowadzenia robót hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja zgodnie z obowiązującymi 
przpisami,

• do  momentu  związania/wyschnięcia  nałożone  powłoki  należy  chronić  przed  zbyt  silnym 
napływem ciepła, deszczem, mrozem, wodą gruntową lub wodą pod ciśnieniem,

• podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzić właściwej hydroizolacji, także zagęszczanie 
gruntu przy zasypywaniu nie może powodować uszkodzenia powłoki.

10.5.4 Zabezpieczenie przejść rur instalacyjnych

• w przypadku obciążenia przejścia rur instalacyjnych wilgocią i niezalegającą wodą opadową na 
powierzchnię  przyległą  do  przejścia  rurowego  należy  nałożyć  jedną  warstwę  szlamu 
uszczelniającego, a po jego wyschnięciu wykonać fasetkę z masy bitumicznej zalecanej przez 
producenta wykorzystywanego systemu; promień fasetki nie powinien być mniejszy niż 2cm, a 
po  jej  wyschnięciu  należy  nałożyć  właściwą  masę  uszczelniającą  warstwami,  w  sposób 
określony  w  karcie  technicznej  produktu;  masa  bitumiczna  powinna  nachodzić  na  rurę 
przynajmniej na 10cm i od tego miejsca należy rozpocząć jej nakładanie; alternatywnie można 
stosować  kołnierze  uszczelniające;  szczegółową  technologię  określa  zawsze  producent 
systemu,

• w przypadku obciążenia przejścia rur instalacyjnych zalegającą wodą opadową i wodą pod 
ciśnieniem jedynym rozwiązaniem jest stosowanie kołnierzy uszczelniających, składających się 
z części stałej obsadzanej w murze oraz części ruchowej; szczegółową technologię określa 
zawsze producent systemu.

10.5.4 Przejścia dylatacji

W miejscach występowania dylatacji, w płaszczyźnie powłoki hydroizolacyjnej stosuje się specjalne 
taśmy  uszczelniające.  W zależności  od  zaleceń  producenta  taśmy  do  jej  przyklejenia  do  podłoża 
można stosować elastyczne szlamy uszczelniające, masy bitumiczne lub bezrozpuszczalnikowe kleje 
reaktywne. Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej należy nanieść pierwszą warstwę masy hydroizolacyjnej, w 
którą należy włożyć taśmę uszczelniającą, układając ją w kształt litery „u”. Po stwardnieniu należy 
nałożyć drugą warstwę izolacji  ale bez przesmarowywania pasa taśmy bezpośrednio nad szczeliną. 
Taśmy trzeba łączyć na zakład przez sklejanie materiałem systemowym lub przez zgrzewanie. Taśm 
nie można łączyć w narożniku.

10.6 Kontrola jakości

Kontroli podczas robót hydroizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:
• prawidłowość napraw podłoża,
• prawidłowość wykonania faset,
• prawidłowość wykonania warstwy gruntującej (jeżeli jest wymagana),
• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej,
• prawidłowość wklejenia włókniny wzmacniającej (jeżeli jest wymagana),
• prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych.

Przy  nakładaniu  powłoki  konieczne  jest  sprawdzanie  grubości  naniesionej  warstwy  powłoki 
uszczelniającej. Punkty kontrolne należy wybierać diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, w ilości 
20 na  obiekt  lub  20  na  100m2 powierzchni.  Kontrolę  należy  przeprowadzać dla  każdej  układanej 
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warstwy.  Dane  z  kontroli  należy  umieścić  w  formularzu  kontroli,  który  powinien  obejmować 
następujące dane:

• temperaturę powietrza,
• temperaturę podłoża,
• względną wilgotność powietrza,
• stan pogody,
• rodzaj wykonywanej hydroizolacji,
• rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,
• obecność drenażu,
• stopień obciążenia wilgocią/wodą,
• rodzaj i stan podłoża,
• sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały,
• gruntowanie podłoża (tak/nie, data wykonania, zużycie materiału),
• faseta (data wykonania, z masy bitumicznej, z zaprawy mineralnej, zużycie materiału),
• warstwa hydroizolacji  – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw, 

zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,
• warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania.

10.7 Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia hydroizolacji,
mb – przejścia przez dylatacje,
szt. – przejścia rur instalacyjnych.

10.8 Odbiór robót

• odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
o po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
o po przygotowaniu podkładu pod izolację,
o po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych,
o po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworów wierconych,

• odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:
o sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
o rejestrację usterek (nierówności, pęknięć itp.),
o sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,

• odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:
o sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
o sprawdzenie poprawności i dokładności obronienia naroży, miejsc przenikania przewodów 

i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,
o rejestrację  wszelkich  usterek  (uszkodzeń  mechanicznych  izolacji,  pęcherzy,  sfałdowań 

itp.),
• odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

o ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami,
o występowania ewentualnych uszkodzeń,

• do  odbioru  ostatecznego  izolacji  wodochronnych  powinna  być  przedłożona  następująca 
dokumentacja techniczna:
o projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie 

robót izolacyjnych,
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o dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń 

jakości  wystawionych  przez  producenta  albo  wyników  badań  laboratoryjnych 
przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy,

o protokoły z odbiorów częściowych,
o dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robót izolacyjnych,

• z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta  ocena  jakościowa zabezpieczenia  przeciwwodnego;  jeżeli  w  trakcie  odbioru  robót 
stwierdzono usterki lub wadliwości wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole 
wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw; odbiór końcowy może w 
takim  przypadku  być  dokonany  dopiero  po  usunięciu  usterek  lub  naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

10.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11. Izolacje ciepłochronne (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 
45260000-7; 45262000-1)

11.1 Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji ciepłochronych. Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

11.2 Materiał

Hydroplan, styrodur, wełna mineralna FASOTERM, GRUNTOTERM i Uni-Mata

11.3 Sprzęt

Pomosty robocze,  rusztowania,  łaty, taczki,  mieszadła,  pojemniki  i  wiadra, noże, wiertarki,  młotki, 
śrubokręty, zakrętarki elektryczne.

11.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

11.5 Wykonanie robót

11.5.1 Wymagania ogólne

• wszelkie materiały do wykonania izolacji ciepłochronnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczególności powinny odznacza się:
o niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
o małą gęstością objętościową,
o małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania,
o dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
o odpornością na wpływy biologiczne,
o odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
o brakiem wydzielania substancji toksycznych,

• materiały izolacyjne powinny zostać dostarczone na budowę wraz z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych,

• materiały  termoizolacyjne  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym  podkładzie,  w 
pomieszczeniach  krytych  i  zamkniętych;  na  stanowisku  roboczym  odkrytym  materiały  te 
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należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią.

11.5.2 Materiały z tworzyw sztucznych (hydropian)

• na powierzchni płyt hydropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5mm,
• krawędzie płyt powinny być proste i nie uszkodzone,
• struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni; granulki powinny być dokładnie 

ze sobą połączone tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie,
• płyty hydropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł 

ognia,
• hydropian  jest  wrażliwy  na  działanie  rozpuszczalników wchodzących  w skład  roztworów i 

lepików asfaltowych stosowanych na zimno, klejów i kitów i z tego względu nie wolno go 
łączyć z tymi wyrobami.

11.5.3 Materiały pochodzenia mineralnego (wełna mineralna)

• kształt  płyt  z  wełny mineralnej  powinien być regularny,  krawędzie  proste,  a narożniki  nie 
uszkodzone,

• wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień,
• wilgotność wełny nie powinna przekraczać 2% suchej masy,
• płyty z wełny mineralnej powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość i ściśliwość, 

a włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane,
• wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

11.5.4 Wykonywanie izolacji ciepłochronnych

• roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie 
organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy,

• wynikające  z  ogólnego  harmonogramu  budowy  zadania  dla  brygad  wykonujących  roboty 
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej,

• do wykonywania izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, a w czasie 
wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową,

• roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej,
• warstwy ocieplające powinny być wbudowywane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu 

w czasie użytkowania obiektu parą wodną i wilgocią pochodzącą z innych źródeł,
• warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem,
• płyty izolacyjne powinny być układane na styk,
• przy układaniu kilku warstw płyt należy je układać mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm,
• płyty do układania w jednej warstwie powinny mieć taką samą grubość,
• miejsca narażone na  możliwość  powstawania  mostków cieplnych należy  ocieplić  starannie 

materiałem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacją projektową,
• termoizolację  od  zewnątrz  projektowanych  ścian  murowanych  należy  przeprowadzić  z 

wykorzystaniem metody  lekkiej,  w  której  ocieplenie  należy  wykonywać  w  postaci  ciągłej 
warstwy z płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką 
warstwą wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatką z włókna szklanego,

• przygotowanie powierzchni ścian murowanych (nie otynkowanych) powinno być sprawdzone 
przez  oględziny;  ubytki  i  nierówności  większe  niż  10mm  należy  wyrównać  zaprawą 
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cementową; całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą pod ciśnieniem; 
przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni; płyty można 
przyklejać nie wcześniej niż  po upływie jednego miesiąca od wykonania ścian.

11.6 Kontrola jakości

Kontroli podczas robót termoizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy:
• prawidłowość przygotowania podłoża,
• prawidłowość ciągłości izolacji we wszystkich kierunkach,
• prawidłowość ułożenia elementów izolacyjnych z zachowaniem przesunięcia warstw względem 

siebie (układ mijankowy),
• prawidłowość wykonania klejenia montażowego,
• prawidłowość wykonania mocowania mechanicznego,
• prawidłowość wykonania przejść izolacji przez obszar dylatacji i włączenia rur instalacyjnych.

11.7 Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia termoizolacji,
mb – przejścia przez dylatacje,
szt. – przejścia rur instalacyjnych.

11.8 Ocena wykonania i warunki odbioru robót

• odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

• odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:
o po dostarczeniu materiałów na budowę,
o po przygotowaniu podłoża,
o po ułożeniu  warstwy  ocieplającej,  ale  przed  rozpoczęciem tynkowania,  obudowywania 

płytą g-k lub układania betonu,
• przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych; 
sprawdzenie  materiałów  powinno  być  dokonywane  zgodnie  z  normami  lub  świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

• odbiór przygotowanego podłoża pod warstwę termoizolacji powinien obejmować sprawdzenie 
ewentualnych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,

• odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:
o sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,
o sprawdzenie,  czy  grubość  warstwy  ocieplającej  jest  wystarczająca  i  zgodna  z 

dokumentacją projektową,
o sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
o sprawdzenie  ciągłości  warstwy  izolacyjnej,  prawidłowości  ułożenia  oraz  przylegania 

warstwy do podłoża,
o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka się on z 

materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
o sprawdzenie  wykonania  wyprawy  tynkarskiej  na  styropianie,  faktury  elewacyjnej  oraz 

wykonania obróbek blacharskich (termoizolacja metodą lekką),
• odbiór  ostateczny  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  wyników  odbiorów  międzyfazowych 

(częściowych)  oraz  sposobu zabezpieczenia  warstwy termoizolacyjnej  przed zawilgoceniem 
opadami atmosferycznymi.
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11.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

12 Tynki (CPV: 45400000-1; 45419999-4)

12.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  tynkarskich.  Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

12.2 Materiał

Zaprawy zwykłego wykonywania tynków przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne.

12.3 Sprzęt

Pomosty robocze,  rusztowania,  stoliki  tynkarskie,  łaty,  pace,  kielnie,  taczki,  mieszadła do tynków, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego układania tynków.

12.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

12.5 Wykonanie robót

12.5.1 Wymagania ogólne

• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego,  roboty instalacyjne podtynkowe,  zamurowane przebicia i  bruzdy i 
osadzone ościeżnice drzwiowe,

• tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie  nastąpi  spadek poniżej  0oC; w niższych temperaturach można wykonywać  tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,

• zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, przed czym należy je osłaniać matami 
lub daszkami,

• w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub 
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą.

12.5.2 Przygotowanie podłoży

• podłoże  pod  wyprawy  tynkarskie  należy  oczyścić  z  wystających  grudek  zaprawy, 
zanieczyszczenia tłuste wyskrobać,

• zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru,
• podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek,
• większe uszkodzenia należy naprawiać przez ich wycięcie i uzupełnienie dociętym materiałem 

rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,
• w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą.

12.5.3 Wykonywanie tynków

• cement  do  wykonywania  tynków  powinien  spełniać  wymagania  podane  w  Normach 
Państwowych,

• piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
o nie zawierać domieszek organicznych,
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o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek 

średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,
• do spodnich  warstw tynku należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw wierzchnich 

średnioziarnisty,
• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez siti o prześwicie 

0.5mm,
• woda zarobowa powinna spełniać  wymagania  podane w normie państwowej  na wodę do 

celów budowlanych,
• w przypadku wykonywania tynków mineralnych należy stosować mieszanki tynkowe suche, 

przygotowane fabrycznie,
• każda  dostarczona  na  budowę  mieszanka  powinna  mieć  gwarancję  wytwórni  oraz  datę 

produkcji,
• zdolność do wiązania mieszanek dostarczonych na budowę po upływie jednego miesiąca po 

ich wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie,
• tynki należy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonanie może 

spowodować uszkodzenie tynków,
• faktura  tynku  powinna  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  technicznej  lub  zostać 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim.

12.5.4 Szpachlowanie

Wytyczne ogólne
Gładź  jest  materiałem  służącym  do  wykonywania  gładzi  gipsowych.  Produkt  ten  dzięki  swoim 
właściwościom nadaje się również do wypełniania rys i drobnych ubytków podczas prac remontowych 
i  wykończeniowych.  Gładź  może  być  stosowana  na  takich  podłożach  jak:  tynki  gipsowe,  płyty 
gipsowo-kartonowe, tynki cementowo-wapienne oraz gładkie powierzchnie betonowe itp. Produkt ten 
nadaje powierzchniom ścian i sufitów wyjątkową gładkość.
Biały kolor tego materiału pozwala dodatkowo zmniejszyć zużycie farby podczas malowania.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz innych 
zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej  chłonności  należy 
stosować odpowiednie środki gruntujące.
Wykonanie
Do  przygotowania  i  nakładania  gładzi  należy  stosować  czyste  narzędzia  wykonane  z  materiałów 
nierdzewnych. Do rozrabiania używać czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. 
Suchą mieszankę należy rozrabiać poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg 
proszku do 0,4 l wody. Przed nakładaniem odczekać ok. 10 min od momentu urobienia, a następnie 
raz jeszcze zamieszać. 
Tak  przygotowaną masę należy  zużyć  w ciągu maksymalnie  5  godzin,  nakładając  na  podłoże  za 
pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki – grubość jednorazowo nałożonej warstwy do 1,5 
mm. Po wyschnięciu, ewentualne nierówności usunąć drobnym papierem ściernym lub siateczką do 
szlifowania. Wszelkie niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.
Produkt należy stosować w temperaturze +5 do +28oC.

12.6 Kontrola jakości

Kontrolę  jakości  przeprowadza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  z 
wymaganiami i tolerancjami określonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmować:

• porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową, według protokołów 
badań  kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  i 
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międzyoperacyjnych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów,

• sprawdzenie  czy  powierzchnie  tynków  tworzą  płaszczyzny  pionowe,  poziomie  lub  krzywe 
według obrysu z Dokumentacji Projektowej,

• sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, wnęk itp. w 
stosunku do promienia projektowanego, które dla tynków kategorii II i III nie powinny być 
większe niż 7mm oraz 5mm dla tynków kategorii IV i IVf,

• sprawdzenie kątów dwuściennych,
• sprawdzenie użytych materiałów przez kontrolę przedłożonych dokumentów i ich porównanie 

z warunkami określonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,
• sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
• sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  przeprowadzone  na  próbkach 

stwardniałej zaprawy,
• sprawdzenie  grubości  tynku  z  dokładnością  do  1mm poprzez  wycięcie  pięciu  otworów  o 

średnicy około 30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone,
• sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez smug i 

plam;  brak  wykwitów,  krystalizacji  soli  i  pleśni;  brak  zacieków,  odstawań,  odparzeń  i 
pęcherzy),

• sprawdzenie wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
• sprawdzenie wykonania obrzutki,
• sprawdzenie wykonania gładzi.

12.7 Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

12.8 Odbiór tynków

• odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,

• odbiór  podłoża  należy  przeprowadzać  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkarskich,

• jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą,

• ukształtowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną,

• niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków:
o wykwitów  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp.,
o trwałych śladów zacieków na powierzchni,
o odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża,
• charakterystyczne  dla  poszczególnych  faktur  powierzchni  tynków  wgłębienia,  wypukłości, 

bruzdki,  rowki  itp.  powinny  być  równomiernie,  jedno  lub  różnokierunkowo rozrzucone na 
powierzchni tynku i powinny mieć w przybliżeniu jednakową głębokość, wysokość, długość i 
grubość,  bez  widocznych skupisk,  miejsc  pozbawionych  faktury  lub  innych wad  i  usterek 
naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego,

• pęknięcia tynku są niedopuszczalne,
• barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,
• do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
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o projekt techniczny z określeniem rodzaju tynku i podaniem normy lub świadectwa jakiemu 

powinien on odpowiadać,
o protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów,
o protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót częściowych i ich odbiorów,
• badania  techniczne  przy  odbiorze  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  podczas 

bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC,
• przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić czy:

o przedstawione dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia 

tynku,
o załączone  dokumenty  wystarczają  do  stwierdzenia  zgodności  użytych  materiałów  z 

ustalonymi wymaganiami,
o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0oC,

• sprawdzenie  jakości  użytych  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie 
kontroli  przedłożonych  dokumentów;  materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez 
upoważnione  laboratoria  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  lub  świadectw 
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

• sprawdzenie  przygotowania  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne  w 
trakcie  odbioru  częściowego,  a  w  trakcie  odbioru  końcowego  na  podstawie  wcześniej 
wymienionych dokumentów,

• sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją należy dokonać za pomocą oględzin 
zewnętrznych,

• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża może być wykonane metodą orientacyjną przez 
opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności tynku,

• odbierany  tynk  należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami,  jeśli  wszystkie  przeprowadzone 
badania dadzą wyniki dodatnie,

• jeżeli  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  wykonany  tynk  powinien  być  uznany  za 
niezgodny z wymaganiami,

• tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty,
• w przypadku nie przyjęcia tynku należy poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami 

w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do 
ponownego badania lub nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom i żądać 
powtórnego jego wykonania.

12.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

13 Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne (CPV: 45400000-1; 45440000-3; 
45442000-7)

13.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich.  Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

13.2 Materiał

Renowacyjne farby wewnętrzne i elewacyjne dająca powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej.
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13.3 Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, taczki, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, pędzle.

13.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

13.5 Wykonanie robót

13.5.1 Wymagania ogólne

• podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i 
dodatkowo niżej podanych,

• prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań 
lub drabin,

• w  przypadku  malowania  konstrukcji  z  pomostów  opieranych  na  konstrukcji  (tzw.  kładki) 
malarz  powinien  być  zabezpieczony  przed  upadkiem  pasem  lub  szelkami  bezpieczeństwa 
przymocowanymi do konstrukcji,

• przy  robotach przygotowawczych i  właściwych pracach malarskich należy  stosować  środki 
ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rękawice, maski przeciwpyłowe, odzież ochronna itp.,

• materiałów zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta) nie 
należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów szlifować na sucho,

• przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki należy:
o stosować odzież ochronną j.w.,
o wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej 

wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza,
o przestrzegać  bezwzględnego  zakazu  palenia  papierosów,  używania  otwartych  palenisk, 

narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
o umieścić  w  widocznych  miejscach  wyraźne  napisy  ostrzegawcze  w  przypadku 

wykonywania  robót  malarskich  z  zastosowaniem  materiałów  łatwopalnych;  podręczny 
sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo i szybko dostępny, aby mógł być natychmiast 
użyty w wypadku pożaru,

• roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych i okładzinach gipsowo-
kartonowych  odpowiadającym  wymaganiom  podanym  wcześniej,  dotyczącym  robót 
tynkarskich i okładzinowych i po dokonaniu odbioru.

13.5.2 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

• przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone 
do  malowania,  naprawić  ewentualne  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  ewentualne 
szlifowanie (jeżeli zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie należy zagruntować,

• roboty  malarskie  na  zewnątrz  i  wewnątrz  obiektu  powinny  być  wykonywane  dopiero  po 
wyschnięciu tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,

• końcowe malowanie dachowych konstrukcji  stalowych można wykonywać  po całkowitym i 
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, a przed wykonaniem warstw 
pokryciowych i okładzinowych,

• wewnątrz obiektu pierwsze malowanie tynków i okładzin można wykonywać po zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności:
o całkowitym  ukończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  z  wyjątkiem  przyklejania 

okładzin, białego montażu oraz armatury oświetleniowej,
o dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
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• drugie malowanie można wykonać po:
o wykonaniu tzw. białego montażu,
o po ułożeniu posadzek,

• tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
o powierzchnia  tynków  powinna  pod  względem  dokładności  odpowiadać  wymaganiom 

podanym w części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru robót tynkarskich,
o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 

do  malowania  przez  wypełnienie  zaprawą  uszkodzonych  miejsc  i  zatarcie  równo  z 
powierzchnią tynku,

o świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny być przed malowaniem 

zafluatowane,
o przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od 

zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku,
• powierzchnie  konstrukcji  stalowych  powinny  być  przygotowane  do  malowania  przez 

oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu,
• plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych 

powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, szelaku, 
szybkoschnącym lakierem itp.; szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farb 
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

• podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
o rodzaju podłoża,
o rodzaju malowania,
o miejsca i warunków zastosowania powłoki,

• roboty  malarskie  powinny  być  prowadzone  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5oC  (z 
zastrzeżeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej  0oC) i  nie 
wyższej niż +22oC,

• roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 
okresie  letnim  podczas  opadów  atmosferycznych,  podczas  intensywnego  nasłonecznienia 
malowanych  powierzchni  lub  w czasie  wietrznej  pogody;  niedopuszczalne  jest  malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

13.6 Kontrola jakości

• terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
o badania powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia,
o badania wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich,

o badania skarbonizowania podłoża należy wykonywać bezpośrednio przed przystąpieniem 

do robót malarskich,
o badania materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,
o badania  podkładów należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  2  dniach  od  daty  ich 

ukończenia,
• badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC i 

przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%,
• badanie podłoży powinno obejmować:

o sprawdzenie stopnia skrabonizowania tynku przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości 

około 4mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; 

87



tynk jest dostatecznie skrabonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub 
zabarwią się na bladoróżowo,

o sprawdzenie  odtłuszczenia  powierzchni  stali  przez  polanie  badanej  powierzchni  wodą; 

próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli,
• badanie materiałów:

o sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

i  zaświadczeń  o  jakości  materiałów  wystawianych  przez  producentów  oraz  wyników 
kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami 
dokumentacji  technicznej  oraz  z  odpowiednimi  normami  państwowymi  lub  ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

o materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 

zbadane przed użyciem.
• badanie warstwy gruntującej obejmuje:

o sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków przez kilkakrotne potarcie 

dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,
o sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody,
o sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 

0.10m2  farbą  podkładową;  podkład  jest  dostatecznie  szczelny,  jeśli  przy  nałożeniu 
następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki,

o sprawdzenie wyschnięcia.

13.7 Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do malowania.

13.8 Odbiór robót malarskich

• jeżeli badania przewidziane w punkcie 12.6 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy 
uznać za prawidłowo wykonane,

• jeżeli  chociaż  jedno  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  albo  całość  odbieranych  robót 
malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom; w 
tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy:
o całkowicie  lub  częściowo  odrzucić  zakwestionowane  roboty  malarskie  oraz  nakazać 

usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie,
o poprawić  wykonane  niewłaściwie  roboty  dla  doprowadzenia  ich  do  zgodności  z 

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań,
• w przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 

następujący:
o prześwity spodnich warstw – należy wykonać ponownie wierzchnią powłokę malarską,
o ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią warstwę malarską,
o plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego 

– powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej 
odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby,

o matowe plamy na powierzchni powłoki – należy wykonać powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej,
o odspojenie się, łuszczenia, spękanie, zmiana barwy powłoki lub jej sfałdowanie – należy 

oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię 
pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.
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13.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

14 Posadzki (CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45431000-7; 45432000-4)

14.1 Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich. Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

14.2 Materiał

Warstwy  izolacyjne,  wyrównawcze  i  wierzchnie  warstwy  użytkowe  zgodne  z  częścią  opisową  i 
rysunkową Dokumentacji Projektowej.

14.3 Sprzęt

Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, kielnie, gilotyny, piły elektryczne.

14.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

14.5 Wykonanie robót

14.5.1 Wymagania podstawowe

• przewidziane do realizacji posadzki należy wykonać zgodnie z projektem,
• do  wykonania  posadzek  należy  stosować  materiały  i  reżimy  technologiczne  określone  w 

szczegółowych instrukcjach producentów,
• materiały  stosowane  do  wykonania  posadzek  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm 

państwowych albo wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych materiałów 
do stosowania w budownictwie.

14.5.2 Wykonanie posadzki

• do  wykonania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót  budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych,

• w pomieszczeniach,  w  których  przygotowuje  się  masy  i  wykonuje  posadzki,  temperatura 
mierzona  przy  podkładzie  betonowym  nie  powinna  być  niższa  niż  +15oC,  a  wilgotność 
względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż 70%,

• posadzki  należy  wykonywać  ściśle  według  obowiązujących  szczegółowych  instrukcji 
technologicznych oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

• w  konstrukcji  posadzki  powinny  zostać  uwzględnione  szczeliny  dylatacyjne,  izolacyjne  i 
przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku,

• szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementów 
konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o różnej konstrukcji,

• szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać zgodnie z technologią producenta określoną w 
szczegółowych instrukcjach wykonania posadzki.

14.6 Kontrola jakości

Badania  związane  z  kontrola  jakości  wykonania  robót  posadzkarskich  powinny  obejmować 
sprawdzenie:

• równości i poziomu powierzchni – dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny mierzonej na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia,
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• gładkości powierzchni,
• niezmienności kształtu – posadzka nie może ulegać sfalowaniu, skurczom, spęcznieniu i może 

być podatna na powstawanie rys i spękań,
• szczelności ułożenia elementów i prostoliniowości spoin – dopuszczalne szerokości spoin oraz 

dopuszczalne  odchylenia  od  linii  prostej  muszą  być  zgodne  z  danymi  normowymi 
zróżnicowanymi zależnie od rodzaju i charakteru materiału,

• światłoczułości  barwy  dla  posadzek  z  płytek  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych,  gumy  i 
wykładzin tekstylnych,

• wyglądu zewnętrznego – brak różnic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiału,
• wytrzymałości na ściskanie i zginanie zgodne z normatywami określonymi dla danego typu 

materiału, z którego posadzka jest wykonana,
• odporności na wgniecenie od obciążeń punktowych,
• odporności na ścieranie określonej w normie przedmiotowej,
• odporności na uderzenia,
• elastyczności powierzchni.

14.7 Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia posadzki,
mb – długość elementów wykończeniowych.

14.8 Odbiory robót posadzkarskich

• odbiór posadzek powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 
budowlanych,

• odbiór  materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i 
powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami 
odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w 
budownictwie,

• sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z  dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami,

• materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim zaświadczeniem,  a  budzące 
wątpliwości,  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  jakości  przez 
upoważnione laboratoria,

• sprawdzenie  zgodności  wykonania  posadzki  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową 
powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym 
i  opisem kosztorysowym oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  na  podstawie  oględzin  i 
pomiaru posadzki,

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych,

• odbiór posadzki powinien obejmować:
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
o sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i opukiwanie,
o sprawdzenie grubości posadzki,
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o sprawdzenie  wytrzymałości  posadzki  na  ściskanie;  badanie  należy  przeprowadzić  na 

próbkach kontrolnych,
o sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  posadzce  wkładek  dylatacyjnych,  przepustów 

itp.; badanie należy przeprowadzać przez oględziny,
• badania prostoliniowości wykonanych posadzek należy sprawdzać za pomocą naciągniętego 

drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości spoin (wkładek dylatacyjnych itp.) 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

• odbieraną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone 
badania dadzą wyniki dodatnie,

• jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być uznana za 
niezgodną z wymaganiami,

• posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta,
• w  przypadku  nie  przyjęcia  posadzki  należy  poprawić  jej  części  wykonane  niezgodnie  z 

wymaganiami  w celu doprowadzenia  do ich zgodności  z  wymaganiami,  a  po poprawieniu 
przedstawić  do  ponownego  badania  lub  nakazać  usunięcie  posadzki  nie  odpowiadającej 
wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania.

14.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

15 Wewnętrzne okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych (CPV: 45400000-
1; 45430000-0; 45432000-4)

15.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem 
okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót.

15.2 Materiał

Płyty gipsowo-kartonowe o parametrach zgodnych z wytycznymi Dokumentacji Projektowej, stelaże 
stalowe ocynkowane, profile mocujące, łączniki, kotwy HILTI.

15.3 Sprzęt

Łaty,  poziomice,  pojemniki  i  wiadra,  pędzle,  gilotyny,  noże,  szpachelki,  śrubokręty,  zakrętarki 
elektryczne, wiertarki elektryczne, piły do metalu, szlifierki kątowe.

15.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

15.5 Wykonanie robót

15.5.1 Wymagania podstawowe

• na  okładziny  ścian  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  stosować  materiały  spełniające 
wymagania  podstawowej  normy  przedmiotowej  lub  posiadające  właściwe  świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym,

• strona  licowa  płyt  nie  powinna  mieć  szwów,  krawędzie  płyt  powinny  być  proste  lub 
spłaszczone,

• wkręty  samogwintujące  do  mocowania  płyt  okładzinowych  do  elementów  metalowych 
powinny spełniać wymagania obowiązujące normy przedmiotowej i powinny być ocynkowane,
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• szpachlówka  gipsowa  powinna  być  przygotowana  przez  zarobienie  wodą  gipsu 
szpachlówkowego lub powinna stanowić gotową masę szpachlową; gips szpachlowy powinien 
spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.

15.5.2 Zasady wykonywania okładzin

• podłoże wykonania okładzin powinien stanowić stelaż metalowy systemowy dostarczany przez 
producenta razem z płytami okładzinowymi,

• podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, ewentualnych 
zacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń,

• elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu,
• płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do podkładu ze spoiną płaską,
• wykonanie  okładziny  należy  rozpocząć  od  wyznaczenia  siatki  styków  płyt  gipsowo-

kartonowych za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie 
rysunków  roboczych  (przekroje)  zweryfikowanych  wg  wymiarów  rzeczywistych;  na 
wyznaczonych osiach należy umieścić rzędami marki kontrolne dostosowując ich położenie do 
wymiarów dostarczonych płyt,

• styki obu warstw wykonywanej okładziny powinny być przesunięte względem siebie w pionie i 
poziomie,

• płyty można docinać mechanicznie lub ręcznie,
• spoinowanie  płyt  należy  wykonywać  gęstym  zaczynem  gipsowym  lub  gotowymi  masami 

szpachlowymi, wyrównując spoiny do lica okładziny,
• wykończenie naroży i obrzeży powinno uwzględniać zastosowanie listew ochronnych,
• przy ościeżnicach,  podokiennikach itp.  powinny zostać wykonane bruzdy dylatacyjne kryte 

listwami maskującymi,
• należy  wykonać  dylatacje  okładzin  w  miejscach  występowania  dylatacji  konstrukcyjnych 

obiektu,
• powierzchnie okładzin należy wykończyć powłokami malarskimi z farb akrylowych w kolorze 

uzgodnionym z inwestorem,
• temperatura pomieszczeń podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej +5oC.

15.7 Kontrola jakości

• badanie  podłoży  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  ogólnymi  warunkami  odbioru  robót 
budowlano-montażowych ze szczególnym zwróceniem uwagi  na zabezpieczenie elementów 
metalowych przed korozją,

• należy sprawdzić licowanie powierzchni rusztu stalowego pod okładzinę,
• badania gotowej okładziny polegają na sprawdzeniu:

o należytego przylegania okładziny do podłoża (rusztu),
o zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, krawędzi i linii prostej,
o należytego wykonania styków płyt okładzinowych.

15.8 Warunki techniczne odbioru

• płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy dostarczonego systemu powinny mieć zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta,

• sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z  dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami,
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• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

• odbieraną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone 
badania dadzą wyniki dodatnie,

• jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonana okładzina powinna być uznana za 
niezgodną z wymaganiami,

• okładzina uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta,
• w  przypadku  nie  przyjęcia  okładziny  należy  poprawić  jej  części  wykonane  niezgodnie  z 

wymaganiami  w celu doprowadzenia  do ich zgodności  z  wymaganiami,  a  po poprawieniu 
przedstawić  do  ponownego  badania  lub  nakazać  usunięcie  okładziny  lub  jej  części  nie 
odpowiadającej wymaganiom i żądać powtórnego jej wykonania.

15.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

16 Okładziny z elementów ceramicznych (CPV: 45400000-1; 45430000-0; 
431000-7; 4545432000-4)

16.1 Przedmiot

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem 
zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ścian z elementów ceramicznych. Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

16.2 Materiał

Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe, gresy, płytki klinkierowe.

16.3 Sprzęt

Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, gilotyny, noże, szpachelki, wiertarki elektryczne, szlifierki 
kątowe, kielnie, kielnie zębate, pace, pace z gąbką.

16.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

16.5 Wykonanie robót

16.5.1 Wymagania stawiane materiałom do wykonywania okładzin ceramicznych

• kompozycje klejące muszą odpowiadać wymogom Polskich Norm, definicjom i wymaganiom 
technicznym oraz odpowiednim aprobatom technicznym,

• zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymogom odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm,

• płytki muszą spełniać wymagania Polskich Norm oraz odpowiednich aprobat technicznych,
• każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 

zgodności,  stwierdzającej  zgodność  właściwości  technicznych z  wymaganiami  podanymi  w 
normach i aprobatach technicznych; materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być 
stosowany.

16.5.2 Warunki przystąpienia do robót okładzinowych

• przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
o wszystkie  roboty  budowlane  z  wyjątkiem  malowania  ścian  (okładziny  z  płytek 

ceramicznych  należy  wykonywać  co  najmniej  4  miesiące  po  zakończeniu  robót 
budowlanych stanu surowego),
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o podłogi  z  materiałów  mineralnych  włącznie  z  cokolikiem  (wykładziny  podłogowe  na 

jastrychach zaleca się układać po co najmniej 3 miesiącach sezonowania),
o roboty  instalacyjne,  wodno-kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z  przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
o wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami 

naprawczymi,
• temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania 

płytek oraz  w początkowym okresie  wiązania  zaprawy nie  może być  niższa niż  +5oC,  ani 
wyższa niż +30oC,

• materiały  używane  do  robót  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o  wymaganej 
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót,

• niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas działania 
silnego wiatru lub przy występowaniu przeciągów, ani przy intensywnym nasłonecznieniu.

16.5.3 Przygotowanie podłoża

• ocenę  prawidłowości  przygotowania  podłoża  należy  rozpocząć  od  sprawdzenia  jego 
podstawowych właściwości, tzn. czy jest ono:
o nośne,
o stabilne,
o czyste,
o wolne od rys i elementów ruchowych,
o równe i nienasiąkliwe,

• sprawdzenia nośności podłoża można dokonać przez jego zarysowanie ostrym narzędziem lub 
przez opukiwanie  młotkiem lub  trzonkiem packi  –  w przypadku oceny negatywnej  należy 
wszystkie wadliwe fragmenty podłoża odkuć  dokonać właściwych napraw,

• oceny  chłonności  podłoża  można  dokonać  poprzez  rozlanie  na  nim  wody  i  obserwację 
szybkości  jej  wsiąkania  –  w  przypadku  takiej  konieczności  chłonność  podłoża  należy 
ograniczyć poprzez jego zagruntowanie odpowiednią emulsją gruntującą,

• sprawdzenia równości podłoża dokonuje się przy pomocy aluminiowej łaty o długości min. 
2.0m  –  maksymalne  szpary  nie  mogą  przekraczać  4  –  5  mm,  a  ewentualne  ubytki  i 
nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub masami naprawczymi,

• podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków adhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków oraz resztek olejów, wosku, smarów i żywic,

• w  przypadku  ścian  z  elementów  drobnowymiarowych  podłoże  powinien  stanowić  tynk 
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej  (w  przypadku  okładzin  wewnętrznych  może  to  być  tynk  gipsowy 
zatarty  na  ostro);  w  zakresie  wykonania  krawędzi  i  powierzchni  powinien  on  spełniać 
następujące wymagania:
o powierzchnia  czysta,  niepaląca,  bez  ubytków i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych 

powłok malarskich,
o odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi  od linii  prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyleń 
nie większej niż 3 na długości łaty,

o odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na 

wysokości kondygnacji,
o odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m.

• podłoże  z  płyt  drewnopochodnych  lub  gipsowo-kartonowych  powinno  być  dostatecznie 
sztywne – strzałka ugięcia nie może przekraczać 1mm,
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• nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych kompozycjami klejącymi 
na podłożach:
o pokrytych starymi powłokami malarskimi,
o z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,
o z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach na nich wykonanych,

• w  pomieszczeniach  o  podwyższonej  wilgotności  należy  dodatkowo  zabezpieczyć  podłoże 
okładziny  przed  wilgocią  zaprawami  i  masami  uszczelniającymi;  przejścia  przyłączy 
sanitarnych,  przepustów  rurowych  oraz  odpływy  podłogowe  należy  uszczelnić  taśmami, 
kołnierzami  masami uszczelniającymi.

16.5.4 Wykonywanie okładzin

• przed przystąpieniem do klejenia okładzin ważne jest  rozplanowanie położenia  elementów 
względem krawędzi  ścian,  okien,  drzwi,  otworów wentylacyjnych,  gniazdek,  przełączników 
oraz innych szczególnych miejsc; zaleca jest przygotowanie dokładnego planu każdej ściany z 
zaznaczonymi  wszystkimi  elementami,  które  wymagają  dodatkowej  obróbki  elementó 
okładzinowych,

• podczas planowania układu elementów należy przestrzegać następujących zasad:
o do elementów okładzinowych dodawać grubość spoin zarówno w pionie, jak i w poziomie,
o w miejscach pasowań do kształtu drzwi, elementów wyposażenia itp. docinać całe płytki 

niż pokrywać te miejsca wąskimi ich pasami,
o zachowywać właściwy odstęp od krawędzi wycinanego otworu do krawędzi zewnętrznej 

elementu okładzinowego,
o elementy rozmieszczać w miarę możliwości symetrycznie względem osi ściany,
o o ile to możliwe zachować układ spoin na ścianach i podłogach,
o na  narożach  zewnętrznych  umieszczać  całe  elementy  okładzinowe,  w  narożach 

wewnętrznych ewentualnie docięte,
• jeżeli  wysokość  okładziny  w  danym  pomieszczeniu  jest  ściśle  określona  i  nie  jest 

wielokrotnością całego elementu okładzinowego, to okładzinę należy układać od góry stosując 
elementy całe, docinając je ewentualnie u podstawy ściany,

• jeżeli  wysokość  okładziny  w  danym  pomieszczeniu  nie  jest  ściśle  określona,  to  należy 
rozplanować okładzinę, zaczynając od dołu całymi elementami okładzinowymi,

• jeżeli planowane jest zastosowanie listew, to należy zaplanować ich ilość i położenie,
• elementy  okładzinowe  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów, 

gatunków i odcieni,
• kompozycję klejącą należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta,
• masę klejącą nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając, 

silnie dociskając do podłoża prostą krawędzią kielni;  następnie naniesioną warstwę należy 
przeczesać zębatą krawędzią kielni,

• wielkość zębów kielni należy dobrać zależnie od rozmiarów elementów okładzinowych,
• kompozycję  klejącą  przygotowywać  tylko  w  ilości  zapewniającej  jej  ułożenie  w  czasie 

przydatności określonym w instrukcji producenta,
• na ścianach elementy okładzinowe układać warstwami poziomymi,
• dla zachowania równomierności spoin pomiędzy elementami okładzinowymi należy umieszczać 

wkładki dystansowe,
• po  wykonaniu  fragmentu  okładziny  należy  usunąć  nadmiar  kompozycji  klejącej  ze  spoin 

między płytkami,
• po związaniu kompozycji klejącej pozostałe spoiny należy uzupełnić zaprawą do fugowania po 

uprzednim usunięciu wkładek dystansowych,
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• fugowanie można rozpocząć nie  wcześniej  niż  po 24 godzinach od zakończenia układania 
elementów okładzinowych,

• zaprawę do fugowania nanosić przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną 
do fugowania okładzin ceramicznych,

• przed  fugowaniem  należy  zadbać  o  to  by  spoiny  były  jednolicie  głębokie,  wolne  od 
zanieczyszczeń i wstępnie zwilżone wodą,

• po zakończeniu prac powierzchnie okładzin należy wstępnie oczyścić przy pomocy wilgotnych, 
twardych  gąbek  o  większych  porach  lub  pacy  z  gąbką;  końce  czyszczenie  należy 
przeprowadzić  przy  pomocy  odpowiednich  ściereczek  lub  drobnoporowatych,  sztywnych 
gąbek.

16.6 Kontrola jakości

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową,
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
• jakość  materiałów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności 

przedłożonych przez dostawców,
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:

o przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu,
o odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty o długości 2.0m 

(maksymalnie 2mm na długości łaty),
o odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  łatą  o  długości  2.0m  (maksymalnie  2mm  na 

długości łaty),
o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm,
o grubości warstwy kompozycji klejącej, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

w instrukcji producenta, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

16.7 Jednostki obmiaru

m2 – powierzchnia wykonanych okładzin,
mb – długość listew i elementów wykończeniowych.

16.8 Odbiór robót

• odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlanym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót,  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są  uzgodnione  zmiany 
dokonane podczas prowadzenia prac,

• zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami,

• okładziny powinny zostać odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne,
• jeżeli  choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina nie powinna zostać przyjęta; w 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
o jeżeli to możliwe poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
o jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości 

okładziny oraz jeżeli Inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót,
o w przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  powyżej  rozwiązania  –  usunąć  okładzinę  i 

wykonać ją ponownie,
• protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać:
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o ocenę wyników badań,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

16.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

17 Stolarka budowlana (CPV: 45400000-1; 45420000-7; 45421000-4)

17.1 Przedmiot

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki 
budowlanej. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

17.2 Materiał

Stolarka  budowlana  okienna  i  drzwiowa  odpowiadającą  wymaganiom  określonym  Dokumentacją 
Projektową.

17.3 Sprzęt

Łaty,  poziomice,  pojemniki  i  wiadra,  pędzle,  szpachelki,  kielnie,  wiertarki  elektryczne,  zakrętarki 
elektryczne, łączniki do kotwienia.

17.4 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

17.5 Wykonanie robót

17.5.1 Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich

• dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać,
o zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów,
o jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,
o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
o sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

• dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 
ruchomych)  należy  porównać  wyniki  dokonanych  pomiarów ocenianej  partii  z  wymiarami 
zawartymi:
o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej,
o w normach przedmiotowych,

• dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki 
oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

• dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy 
porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:
o jakości robót stolarskich,
o wilgotności drewna,
o szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej,
o rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości,
o oszklenia,
o pokrycia powłokami malarskimi,
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• sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
należy  dokonać  przez  kilkakrotne  otwarcie  i  zamknięcie  skrzydeł  oraz  unieruchomienie 
mechanizmów okuć.

17.5.2 Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

• ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu 
zamocowania okna lub drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i 
ościeżnicą,

• przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 
węgarków,  do  których  ma  przylegać  ościeżnica,  w  przypadku  występujących  wad  w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić,

• w sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  okienną  lub  drzwiową  na 
podkładkach lub listwach,

• w zależności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 
trwały ich elementy kotwiące w ościeżach,

• w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 
wypełnić  kitem  trwale  plastycznym,  a  na  pozostałej  szerokości  ościeżnicy  szczeliwem 
termoizolacyjnym,

• ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych; 
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2.0mm na 1.0m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3.0mm na całej długości ościeżnicy; różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż 2.0mm przy przekątnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 
4.0mm powyżej 2.0m,

• zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między  ościeżnicą  a  ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze  ubitym i  dopuszczonym do 
stosowania  dla  tego  celu;  do  uszczelniania  stolarki  w  ościeżu  przed  przenikaniem  wody 
opadowej  i  powietrza  należy  stosować  kity  trwale  plastyczne;  zabrania  się  uszczelniania 
przestrzeni  między  ościeżem  i  ościeżnicą  sznurem  smołowym  lub  innymi  materiałami 
włóknistymi  zabezpieczonymi  przed  korozją  biologiczną  środkami  wydzielającymi  związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi,

• osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć,

• dokładność wykonania ościeża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania robót 
murowych,

• ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzonych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w 
ościeżu,

• szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem  i  ościeżnicą  po  osadzeniu  ościeżnicy  w  ścianie 
zewnętrznej  należy  wypełnić  na  obwodzie  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do 
wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną,

• dopuszcza  się  osadzanie  ościeżnic  drzwiowych  jednocześnie  ze  wznoszeniem  muru  pod 
warunkiem zabezpieczenia ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

17.6 Kontrola jakości

Zgodnie  z  obowiązującym  stanem  prawnym  w  budownictwie  powinny  być  stosowane  wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, na które:

• wystawiono  certyfikat  zgodności  lub  producent  wydał  deklarację  zgodności  zgodnie  z 
dokumentem odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),
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• zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
• oznaczono je znakiem budowlanym „B”.

Poza weryfikacją dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu 
podlegają:

• wygląd zewnętrzny, co należy oceniać okiem nieuzbrojonym z odległości około 1.0m
• jednolita barwa oceniana za pomocą spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,
• stan techniczny powierzchni skrzydeł – ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, pęcherze, wady 

produkcyjne,
• kształt  stolarki,  liczba  komór,  układ  i  kształt  ścianek  –  ocena  wizualna,  porównywana  z 

dokumentacją systemową,
• wymiary stolarki – porównanie wymiarów z dokumentacją systemową,
• prostoliniowość elementów ościeży i ościeżnic,
• sztywność skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła,
• wodoszczelność.

17.7 Jednostki obmiaru

szt. – liczba elementów zabudowanych.

17.8 Odbiór robót

Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:
• dostarczenie gotowych wyrobów stolarki budowlanej,
• miejsce wbudowania (ościeży) wyrobów stolarki budowlanej,
• wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej.

Odbiór gotowych wyrobów polega na sprawdzeniu wymiarów i płaszczyzn, wykończenia powierzchni 
( równości i gładkości powierzchni, obróbki i oczyszczeniu krawędzi), dopasowaniu krawędzi styku, 
wpuszczeniu  gwoździ  i  wkrętów  w  drewno,  wad  zewnętrznych  zgodnie  z  PN,  gruntowania  i 
impregnacji, rodzajów, liczby i wielkości okuć i ich zamocowania i działania.
Odbiór częściowy:
Przed  przytępieniem do  wbudowania  wyrobów stolarskich  należy  w  ramach  odbioru  częściowego 
sprawdzić wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży, umocowania i zabezpieczenia przed 
zagrzybieniem kołków bil klocków drewnianych oraz ewentualnie wilgotności murów.
Odbiór końcowy:
Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić:

• osadzenie ościeżnicy,
• jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych,
• szczelność okien i drzwi – przez wyciąganie umieszczonego miedzy ościeżnicą a ramiakiem 

paska papieru do opakowania o szerokości 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),
• stałość skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak luzów 

zamkniętych  skrzydeł  przy  poruszaniu  w  kierunku  prostopadłym  do  płaszczyzny  otworu, 
otwarte skrzydła nie powinny same się zamykać).

17.9 Podstawa płatności

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Opracował:
dr inż. Andrzej Żaboklicki
upr. bud. nr KL-96/94
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