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1 WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod 
warunkiem akceptacji ich przez Inżyniera Projektanta. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 

- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
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innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

- terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
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lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
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- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, wyciąg z obliczeń 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
1. dostarczoną przez Zamawiającego, 
2. sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 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 niedopuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

1.5.4 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. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.5 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

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

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 
3. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5. możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Należy przestrzegać następujących Rozporządzeń: 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 tekst jednolity). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010 nr 109 poz. 719).  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U.  2009 nr 124 poz. 1030). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2015. 2117). 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

• Przed rozpoczęciem wykonywania pracy, osoba Nadzorująca ma obowiązek zapoznać 
pracowników z zakresem prac, zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy, co 
zostanie potwierdzone przez pracowników w formie pisemnej. 

• Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objętych zakresem niniejszego projektu 
muszą posiadać aktualne świadectwa uprawnień kwalifikacyjnych, jeśli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami są one wymagane podczas wykonywanej pracy. 

• Wykonawca zobowiązany jest dostosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie 
do zagrożeń mogących powstać podczas wykonywanej pracy objętej zakresem projektu. 

• Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do właściwego 
wygrodzenia i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc 
zagrożeń, a także do zapewnienia bezpiecznych dojść/dojazdów i warunków ewakuacji na 
terenie wykonywanych prac. 

• Operatorzy maszyn i urządzeń użytkowanych w czasie prac objętych zakresem niniejszego 
projektu muszą posiadać w miejscu wykonywania prac dokumentację techniczno-ruchową 
(DTR) maszyny/urządzenia i wszelką dokumentację świadczącą o aktualnych badaniach i 
przeglądach technicznych. 

• Wszelkie prace rozbiórkowe, ziemne, ogólnobudowlane, itd. należy wykonywać z zachowaniem 
zasad i przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.l w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003.47.401) 

• Jeżeli zakres będzie obejmował użycie sprzętu zmechanizowanego np. koparki, itp. to prace 
takie należy wykonywać pod szczególnym nadzorem po wcześniejszym zlokalizowaniu 
wszystkich instalacji podziemnych i wyraźnym ich oznakowaniu palikami na powierzchni 
gruntu, właściwym wygrodzeniu strefy niebezpiecznej obszaru pracy sprzętu zmechanizowanego 
i wcześniejszym ustaleniu znaków i sygnałów bezpieczeństwa pomiędzy operatorem sprzętu, a 
osobą bezpośrednio nadzorującą wykonywanie tych prac. 

• Prace rozbiórkowe, budowlane i instalacyjne prowadzić zgodnie z Projektem Wykonawczym ze 
szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 
DPS Bielawki. 



PRB-17-11-04-PB 
 

 

 

 
 

S T Y C Z E Ń  2 0 1 8   11
  

• Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska od Inwestora mapy z rzutami stref zagrożenia 
wybuchem w celu ustalenia bezpiecznej organizacji prac. Przedmiotowe rzuty stref należy 
dołączyć do polecenia wykonania prac szczególnie niebezpiecznych. 

• Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objętych zakresem niniejszego projektu 
muszą posiadać aktualne świadectwa uprawnień kwalifikacyjnych, jeśli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami są one wymagane podczas wykonywanej pracy. 

• Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do właściwego 
wygrodzenia terenu budowy i oznakowania miejsc oraz stref niebezpiecznych, a także do 
zapewnienia bezpiecznych dojść/dojazdów i warunków ewakuacji. 

• Jeżeli zakres wykonywanych prac wymagać będzie wyłączenia dopływu energii elektrycznej, 
wówczas po jej odłączeniu (na czas robót) należy zabezpieczyć wyłącznik prądu przed 
niepożądanym jego załączeniem i oznakować wyraźnie tablicami ostrzegawczymi o zakazie jego 
włączenia. 

• Jeżeli zakres wykonywanych prac będzie wymuszał ich wykonywanie sprzętem 
zmechanizowanym – koparką, dźwigiem; takie prace należy wykonywać z zachowaniem 
szczególnych zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem właściwego wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej i ustaleniu znaków i sygnałów bezpieczeństwa z operatorem sprzętu. Prace przy 
użyciu koparki można wykonywać po wcześniejszym, zlokalizowaniu wszelkich instalacji 
podziemnych i wyraźnym ich oznaczeniu palikami na powierzchni gruntu. 

• Wszelkie prace na wysokości, prace budowlane i ziemne należy wykonywać z zachowaniem 
zasad i przepisów zwartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003,47.401). 

• Należy odpowiednio przeszkolonym pracownikom przypomnieć zagrożenia występujące przy 
prowadzeniu prac na wysokościach oraz przy montażu konstrukcji stalowych 

• Należy wskazać lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego, usytuowanie dróg ewakuacyjnych, 
najbliższego stanowiska z telefonem oraz wypisanymi numerami telefonów do służb 
ratunkowych 

• Wszystkie prace wykonywać zgodnie i instrukcją zachowania zasad bezpieczeństwa PPOŻ 
obiektu 

• Podczas prac postępować zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przestrzegać obowiązujących norm 
i przepisów 

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

 

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
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401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane 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 Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

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

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

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

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3. projekt organizacji budowy, 
4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2 Wymagania: 
— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

— Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

— Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

— Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
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oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i 
ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

− 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. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3 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. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru 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 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),  

− posiadają 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 SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.   
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

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

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 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. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 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 Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
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 Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania 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 SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
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oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 
rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
— wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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. 
Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1 Wstęp  

1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 Materiały  
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3 Sprzęt 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać 
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

4 Transport  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody 
ciężarowe 
Dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy 
od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
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wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. Wywóz i utylizacja papy powinna odbywać się w miejscach do 
tego przeznaczonych (Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wywóz odpadów budowlanych i 
ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami inspektora nadzoru). 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z miejsca, gdzie została przeprowadzona 
utylizacja. 
Na placu budowy bądź remontu powinny być zachowane przepisy w sprawie BHP pracowników 
zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. Do wykonania robót związanych 
z wywozem odpadów budowlanych powinno się wykorzystywać sprzęt i środki transportu 
zabezpieczające ich bezpieczny transport – np. pojazdy kontenerowe specjalizujące się wywozem 
odpadów budowlanych lub inne zabudowane uniemożliwiające wypadnięcie odpadów na zewnątrz. 

5 Wykonanie robót  

5.1  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
6. Upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
7. Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
8. Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

5.2  Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych rozbiórkowych obręb prac 
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane służbami 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.3  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie 
jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. W celu 
zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. 
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. 
Elementy stalowe ogrodzeń zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów 
w miejscu składowania. Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym 
do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać 
wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
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Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
3. 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
4. 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia najmniej 
szerokości, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych 
środków transportowych i powiększonej: 
5. O 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 
6. O 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac 
rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiającej 
intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub 
spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien 
być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących się części. 

5.4  Doprowadzenie placu budowy do porządku 
— Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 

oraz tereny okoliczne. 
— Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na 

których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
— Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach 

okolicznych na okolicznych terenach. 
— Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 

własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.5 Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

6 Kontrola jakości robót  
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.  

7 Obmiar robót  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
- Dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m³] oraz [m] dla ogrodzeń 
- Dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m³]  

8 Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9 Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10 Przepisy związane  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45111000-8, 45450000-6 
B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

B-02.01.00 Wykopy 
B-02.02.03 Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego 

B-02.03.00 Zasypki 
B-02.04.00 Transport gruntu 
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1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 

1.2 zakres stosowania SST  

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

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00 Wykopy 
B.02.02.03 Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego 
B.02.03.00 Zasypki 
B.02.04.00 Transport gruntu 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 Materiały  
Do wykonania robót wg B-02.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania podkładu wg B-02.02.03 należy stosować piasek zwykły. 
Do zasypywania wykopów wg B-02.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 
itp. 
Zasypki przy ścianach fundamentowych: 
5. max. średnica ziaren d<120 mm, 
6. wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
7. współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
8. zawartość części organicznych I<2%, 
9. odporność na rozpad <5%. 

3 Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany 
niżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
— koparki, 
— spycharki, 
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— równiarki, 
— niwelator, 
— walce, 
— ubijaki. 

 

4 Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 

5 Wykonanie robót  
5.1 Wykopy wg B-02.01.00 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno- wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
3. w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
4. w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
5. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

− naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

− stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.1.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

12. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
13. Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
14. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Przedstawicielem 
Zamawiającego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B-02.02.00 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
— Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
— Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
— Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25cm. 
— Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
— Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg 

próby normalnej Proctora. 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
-  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
-  Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
-  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
-  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
 

-  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

5.3 Zasypki wg B-02.03.00 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek: 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela 
Zamawiającego, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 
— Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót. 
— Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
— Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

6.1.0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
6.2.0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
6.3.0,40m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

8. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6 Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1 Wykopy wg B-02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
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− zgodność wykonania robót z dokumentacją 
− prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
− przygotowanie terenu 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu 
− wymiary wykopów 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg B-03.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
− przygotowanie podłoża 
− materiał użyty na podkład 
− grubość i równomierność warstw podkładu 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3 Zasypki wg B-02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
− stan wykopu przed zasypaniem 
− materiały do zasypki 
− grubość i równomierność warstw zasypki 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

7 Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są: 
B-02.01.00 – wykopy – [m3] 
B-02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B-02.03.00 – zasypki – [m3] 
B-02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8 Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte B-02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 Podstawa płatności  
B-02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
− wyznaczenie zarysu wykopu, 
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
− odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B-02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiału 
− uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B-02.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów 
− zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B-02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
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Cena obejmuje: 
− załadowanie gruntu na środki transportu 
− przewóz na wskazaną odległość 
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
− utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

10 Przepisy związane  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45223210-1 
B-03.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczące stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych przy realizacji zadania: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
montażowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagań jakie powinna spełniać 
stal konstrukcyjna. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

2. MATERIAŁY 
Konstrukcyjne elementy stalowe ze stali S235, według projektu wykonawczego.  
 
2.1. AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
Aprobaty Techniczne.  
 
2.2. STAL KONSTRUKCYJNA 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki 
stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera, jeśli 
posiadają Aprobatę Techniczną. 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 
znakami zgodnie z PN-73/H-01102, być ocynkowana ogniowo; 

a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025-1:2007 
 (1) Dwuteowniki wg PN-H-93419:2006 
 Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
 do 140 mm - 3 do 13 m, powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
 długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej. 
 Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m 
(2) Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
 Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
 szerokościach 160-700 mm i długościach: 
 dla grubości do 6 mm - 6,0 m 
 dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłki do 250 mm. 
 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
 Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy 
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(3) Bednarka wg PN-76/H-92325 
 Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w 
 kręgach o masie : 
 -przy szerokości do 30 mm - do 60 kg 
 -przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg 
 -przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg 
 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 
(4) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
 Pręty dostarcza się o długościach: 
 -przy średnicy do 25 mm - 3-10 m 
 -przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m 
 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Kształtowniki zimnogięte 
 Wykonane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach 
ISO Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R (udarność sprawdzana na 
próbkach Mesnager'a w temperaturze -40°C). 
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 
defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału 
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w 
zakładzie wytwarzającym konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe – powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności. 
 
2.3. ŁĄCZNIKI I MATERIAŁY SPAWALNICZE 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach 
z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne 
asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone 
do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego 
sprzętu. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane 
przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
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Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zależny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego 
natrysku gazowego, Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie 
wymaganej jakości robót. 
Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 5 m3/min. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać 
się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych 
chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich 
podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji 
zabezpieczenia antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania 
uszkodzeń. 
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Montaż konstrukcji 
 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego 
i wymiarów konstrukcji. 
Połączenie słupów z fundamentami za pomocą czterech śrub fundamentowych. 
Ramy należy zespolić na placu budowy za pomocą śrub sprężających stosując kontrolowany 
moment dokręcenia śrub. Montaż ram na fundamencie należy rozpocząć od ram ze stężeniami z 
jednoczesnym ich montażem. Pomiędzy tymi ramami należy zastosować tymczasowe montażowe 
rozpory z krawędziaków 14x14 cm w węzłach połączeń ram ze stężeniami. Montaż ram pośrednich 
należy wykonywać z jednoczesnym montażem stężeń montażowych co najmniej w okapie, kalenicy 
i po jednej pośredniej na każdym ryglu w okolicy węzłów połączeń ram ze stężeniami. Pionowej 
rektyfikacji ram należy dokonać przy pomocy nakrętek na kotwach fundamentowych. 
Po całkowitym zmontowaniu i rektyfikacji konstrukcji należy sprawdzić wszystkie doczołowe styki 
montażowe i ewentualnie skorygować wartości momentów dokręcenia śrub w tych stykach do 
wartości zadanej. 
Protokoły kontroli i odbioru technicznego doczołowych połączeń sprężonych są dokumentami 
warunkującymi przekazanie obiektu do eksploatacji. 
Podczas wykonywania połączeń montażowych w stykach doczołowych niniejszej konstrukcji 
należy stosować kontrolowany moment dokręcenia przy pomocy klucza dynamometrycznego. 
Jednocześnie należy gwinty śrub i nakrętek oraz powierzchnie trące nakrętek i podkładek 
posmarować rzadkim smarem grafitowym. Przed smarowaniem należy wyroby śrubowe poddać 
kąpieli odtłuszczającej w trójchlorku etylu lub innym w celu równomiernego rozprowadzenia 
smaru. 
Po złożeniu połączenia i skręceniu za pomocą śrub montażowych (ok. 25% otworów wypełnionych 
śrubami) szczelinomierz grubości 0,2 mm nie powinien wchodzić między powierzchnie styku 
głębiej niż na 10 mm. Dokręcenie nakrętek kluczem dynamometrycznym należy prowadzić ruchem 
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powolnym i jednostajnym. Niezwłocznie po sprężeniu połączenie wymaga zabezpieczenia przed 
przenikaniem wody do styku. 
W tym celu maluje się połączenia gęstą farbą podkładową (miniową) z zatarciem wszystkich 
szwów na brzegach powierzchni przylegania oraz styków łbów śrub, nakrętek i podkładek. 
Proces dokręcania śrub najlepiej wykonać dwuetapowo, w pierwszej fazie dokręcić śruby na 
wartość 0,5 do 0,7 docelowego momentu dokręcenia, a po zakończeniu rektyfikacji ustawienia 
konstrukcji dokręcić do wymaganej wielkości momentu dokręcenia. 
W stykach doczołowych należy stosować następujące docelowe momenty dokręcenia śrub: 
- dla śrub M 10, klasy 5.8 MS=29 Nm 
- dla śrub M 16, klasy 5.8 MS=123 Nm 
 
5.2 CIĘCIE ELEMENTÓW I OBRABIANIE BRZEGÓW 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich 
gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla 
elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być 
oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy 
wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, 
które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez 
obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach 
spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż  
3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe 
powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału. 
 
5.3 DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW LINIOWYCH 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana 
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w 
tabl. 2, przy czym rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary 
swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 
Tabl.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

 

Wymiar nominalny 
[mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±) [mm] 

 
ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1000 0,5 1,5 
1000 2000 1,0 2,5 
2000 4000 1,5 4,0 
4000 8000 2,5 6,0 
8000 16000 4,0 10,0 
16000 32000 6,0 15,0 
32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niż 50 
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5.4.  CZYSZCZENIE POWIERZCHNI I BRZEGÓW 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie 
usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych 
z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
 
5.5 SPAWANIE 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane 
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace 
spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 
uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych 
umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania 
przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy 
spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 °C, a stali o 
podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 °C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W 
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, 
mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) 
należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można 
wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, 
że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod muszą być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie 
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych 
jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie 
określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas 
spawania nie mogą przekraczać 10 %.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne 
są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych 
lub zaklęśnięć. W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % 
grubości spawanych elementów. 
 
5.6. WYKONANIE POŁĄCZEŃ STAŁYCH NA MIEJSCU BUDOWY 
5.6.1. POŁĄCZENIA SPAWANE 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. 
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5oC. Każda spoina 
konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie 
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spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na 
oględzinach.   
 
5.7. WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH 
5.7.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI 
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni 
stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od 
smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem 
usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. 
Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi 
zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie 
powierzchni. 
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 
zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. 
Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką 
zmiotką. 
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia 
oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie 
piaskować. 
Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną 
na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 
5.7.2. CYNKOWANIE OGNIOWE 
Wyrób nie może zawierać przestrzeni zamkniętych lub zamykających się podczas jego zanurzenia, 
gdyż grozi to niebezpieczeństwem eksplozji. W takim wypadku konieczne jest wykonanie otworów 
odpowietrzających, których wielkość i usytuowanie należy ustalić z cynkownią. Wyrób powinien 
umożliwiać podwieszenie na drucie lub haku. W6yrób powinien być oczyszczony. 
Powłoka cynkowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 1461. Suma poszczególnych 
miejsc niedocynkowanych nie może przekraczać 0,5% powierzchni całkowitej przedmiotu.  
 
5.7.2.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD POWŁOKI MALARSKIE NA 
ELEMENTACH METALIZOWANYCH 
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, 
a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 
zanieczyszczeń. 
 
5.7.3. WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH 
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle 
z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 
 
5.7.4. WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH W 
POŁĄCZENIACH 
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm 
po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy 
wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. 
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości 
wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę 
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farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń producenta-kolejne 
warstwy. 
 
5.7.5. WYKONANIE NAPRAW I UZUPEŁNIEŃ 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. 
powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki 
warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi 
możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. 
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach 

meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej niż 85%, 

a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia 
i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na 
wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na 
powierzchniach konstrukcji występuje rosa.  
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
 
5.8. BiHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 
 
6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
- sprawdzenie jakości powłok cynkowania ogniowego, 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
 
6.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZABEZPIECZAJĄCYCH 
Kontroli jakości robót zabezpieczających - antykorozyjnych podlegają następujące elementy tego 
procesu: 
- kontrola materiałów 
- kontrola warunków wykonania robót 
- kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego 
 
6.3.1. Kontrola materiałów 
Kontrola ta obejmuje następujące materiały: 
- do zmywania i odtłuszczania powierzchni 
- do oczyszczania powierzchni z produktów korozji  
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- do metalizowania 
- do malowania. 
Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich zgodności z 
normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie obróbki 
strumieniowo-ściernej.  
Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na 
sprawdzeniu: 
- rodzaju używanego ścierniwa 
- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostro krawędziowy czy rzeczny o ziarnach zaokrąglonych 
- zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm. 
- uziarnienia. 
Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu: 
- rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami 
- parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi 
- atestów na materiały 
- braku osadu nie dającego się rozprowadzić 
- w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju 
używanej farby. 
 
6.3.2. Kontrola warunków wykonania 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich 
podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji. Wynik kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
6.3.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta  powłok malarskich 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta wyrobów 
malarskich przy wykonywaniu powłok zabezpieczających. 
 
6.3.4. Kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego zabezpieczenia 
antykorozyjnego 
Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory międzyoperacyjne/ 
i odbiorem ostatecznym. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty: 
- zmycie i odtłuszczenie powierzchni 
- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia 
- cynkowanie ogniowe 
- nałożenie warstwy metalizacyjnej  
- szpachlowanie szczelin 
- dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów 
- nałożenie warstwy nawierzchniowej 
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić: 
- Czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre 
krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm. 
- Czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone 
- Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm. 
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Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy: 
- Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych 
porów, pęknięć, pęcherzy, odchyleń, przypaleń i miejsc nie przykrytych 
- Powłoka ma grubość 150 µm z tolerancją –10%, +20%. Pomiary należy wykonać ultrametrem np. 
typu A-52.  
Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na 
badanej powierzchni, z tym, że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. 
Wymagana dokładność pomiaru 5%. 
Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego 
przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka natryskana musi być 
przecięta do podłoża. 
Przyczepność uznaje się za dobrą, gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5 
mm2. Powłokę uznaje się za złą, gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm2. 
Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie 
przygotować i metalizować na żądaną grubość. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiarową jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy. 
a). Przejęcie robót zbrojarskich 
b). Świadectwo Wykonania. 
Roboty uznaje się za odebrane, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251  Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01  Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02  Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
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PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania.  
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową. Wymaganie i metody badań. 
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi 

(lepkość umowna).  
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności między warstwowej. 
PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
"Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w 
eksploatacji"" wydane przez IBDiM, Zakład Mostów, Warszawa-1989 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji 
zadania: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich 
standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy przygotowaniu zbrojenia, montażu zbrojenia, kontroli jakości robót i materiałów.  
 
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
używanymi w odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w ST 1 Wymagania ogólne. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniami, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentów związanych. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym, żebrowane o średnicy do 40mm 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1 Wymagania 
ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 
Wymagania ogólne pkt. 2 
 
2.1 STAL ZBROJENIOWA 
Asortyment stali zbrojeniowej: 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
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zadaniem stosować należy stal klas i gatunków wg normy PN-J-84023/6: klasy lub AIIIN. 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe, żebrowane ze stali o wytrzymałości charakterystycznej ≥ 310 MPa, wytrzymałości na 
rozciąganie Rm ≥ 490 MPa 
 
2.2 DRUT MONTAŻOWY 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego (wiązałkowego). 
 
2.3 PODKŁADKI DYSTANSOWE 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych. 
 
3. SRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 3 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania bhp, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 4 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 5 
 
5.1 ORGANIZACJA ROBÓT. 
 
5.2 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Czyszczenie prętów: pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatem rozpuszczającym tłuszcze. Stal 
narażoną na działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszcząca się rdzą lub 
zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody, zaś pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 
Prostowanie prętów: dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych: należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
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Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia prętów, haki: minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.  
 
5.3 MONTAŻ ZBROJENIA 
Wymagania ogólne: układ zbrojenia musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej czy oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.  
Montowanie zbrojenia: pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji 
projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowym, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia 
prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 6 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektowa oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 
badania: 
- sprawdzenie zgodności przewieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wymiarów, masy wg normy  PN-H- 93215 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998 
- próba rozciągania na zimno wg normy PN-H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 
ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 
Otulenie wkładek wg projektu zwiększone max 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia otuliny, 
rozstaw prętów w świetle- 10mm, odstęp od czoła elementu : +/-10mm; długość pręta między 
odgięciami:+/-10mm; miejscowe wykrzywienie +/-5mm; poprzeczki pod kable należy wykonywać 
z dokładnością +/-1mm;  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%; liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie; różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna 
przekraczać +/-5mm; różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/-2cm.   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 7 
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7.1 JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWE  
kg - wykonanie zbrojenia konstrukcji 
do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową. Nie 
dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
7.2 ILOŚĆ ROBÓT 
Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 8. 
 
8.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 
poleceniami IN. 
 
8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
Podstawą odbioru są: pisemne stwierdzenia IN w dzienniku budowy o wykonaniu robót, zgodnie z 
dokumentacją i SST. Inne pisemne stwierdzenia IN o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia IN lub inne 
potwierdzone przezeń dokumenty. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez IN w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia IN na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową; zgodności z dokumentacją liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach; rozstawu strzemion; prawidłowości wykonania haków, 
złącz i długości zakotwień prętów; zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru 
robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 1.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
9.1 CENA JEDNOSTKOWA 
Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; oczyszczenie 
i wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych; łączenie prętów , montaż przy użyciu 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, wykonanie badań i pomiarów; oczyszczenie terenu robót z 
odpadów zbrojenia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu, pręty gładkie, wymagania dodatkowe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45262311-4 
B-05.00.00 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór wykonania 
fundamentów przy realizacji zadania: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element 
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do 
zlecanych robót. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za zgodność 
wykonania z dokumentacją opisową, niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami 
inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
2. MATERIAŁY 

2.1 Beton kLASY ZGODNIE Z PROJEKTEM 

Wymagania ogólne wg PN-EN206-1:2003. Każda partia betonu dostarczona na plac budowy 
powinna mieć świadectwo producenta. 

2.3 Woda (PN-EN1008/2004) 

Dopuszcza się stosowanie każdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza się stosowania wód 
ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze. 

2.4.Kruszywa (PN-EN 13139/2003) 

Nie dopuszcza się stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zależności 
od zastosowania należy stosować odpowiednie frakcje. 

2.5 Cement (PN-EN147-2)  

Każda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo jakości. 

2.6 Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Własności mechaniczne 
i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- Deskowania systemowe drobnowymiarowe 
- Giętarka do prętów mechaniczna, prościarka do prętów 
- Pompa do betonu 
- Wibratory pogrążalne 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchy drogowego. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami transportowymi. Czas transportu i 
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15OC 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20OC 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30OC. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Montaż zbrojenia z pojedynczych 
prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Dla zachowania właściwej otuliny 
należy układać w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i 
PN-B-06251:1963. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5OC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5OC, jednak wymaga 
to zgody inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20O C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Kontrola deskowania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania stosowanego przy wykonaniu konstrukcji z betonu 
o ile w projekcie nie podano inaczej: 
6.1.1 W odległości między podporami zginanych elementów deskowania 
a) na 1 m długości do ± 25 mm 
b) na całe przęsło nie więcej niż ± 75 mm  
6.1.2 Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii  
przecięcia: 
a) na 1 m szerokości, nie więcej niż: ±5 mm 
b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: w fundamentach ±20 mm 
6.1.3 Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż: 
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a) w fundamentach ±15 mm 
6.1.4 Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem 
(przy sprawdzaniu łatą długości 2m) ±3 mm 
6.1.5 Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 mm 
b) na całą płaszczyznę ±15 mm 
6.1.6 Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 mm 
6.1.7 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 mm. 
 
6.2 Kontrola zbrojenia 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a) oględziny, 
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c) badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
Określenie wymiarów Wartości odchyłki 
6.2.1 Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
a) w długości elementu ±10 mm 
b) w szerokości (wysokości) elementu 
 - przy wymiarze do 1 m ±5 mm 
 - przy wymiarze powyżej 1 m ±10 mm 
6.2.2 W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
a) przy średnicy d < 20 mm ±10 mm 
b) przy średnicy d > 20 mm ± 0,5d 
6.2.3 W położeniu odgięć prętów ± 2d 
6.2.4 W grubości warstwy otulającej +10 mm ±0 
6.2.5 W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm. 
 
6.3. Kontrola betonu 
6.3.1 Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczne kontrole dla bieżącego 
ustalania: 
a. jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
b. dozowania składników mieszanki betonowej, 
c. jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
d. cech wytrzymałościowych betonu, 
e. prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
całkowitego obciążenia konstrukcji. 
6.3.2.Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o 
jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
a. charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane, 
b. wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badania, 
c. wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność), 
d. okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, 
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6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- tona - dla zbrojenia 
- m3 lub m2 wykonanej konstrukcji betonowej 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
Odbiory robót objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną prawidłowości wykonania robót ciesielskich, 
zbrojarskich, betonowych. 
Odchylenie w poziomach wierzchu fundamentów nie powinny być większe niż 0,5 cm. 
Bezwzględny jest wymóg przedstawienia protokołów jakości materiałów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9 
 
 
 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1Normy 
PN-EN 206:1-2003  Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. ( Z  
  późniejszymi zmianami) 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
   powszechnego użytku. (zmiany: PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN  
   197-1:2002/A3:2007) 
PN-EN 12620:2004    Kruszywa do betonu ( Z późniejszymi zmianami) 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
   (Zmiana PN-H-84023-06/A1:1996) 
PN-B-03264:2002      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251:1963     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma  
   wycofana bez zastąpienia) 
10.2 Inne przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. I Budownictwo ogólne. 
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV 
Aprobaty dopuszczaj¹ce wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45262000-1 
B-06.00.00 – PODŁOŻA BETONOWE 
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1 Wstęp 

1.1  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
podłoża betonowego w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

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

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podłoży na gruncie. 

1.4 Określenia Podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

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

2  Materiały 
2.1 PODSYPKA PIASKOWA 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.2 PODKŁAD BETONOWY 

Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dla poszczególnych klas betonów - normowe. 

3 Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

4 Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadkiem lub przesuwaniem. 

5 Wykonanie robót. 

5.1 wykonywane czynności 

15. sprawdzenie stopnia zagęszczenia podłoża piaskowego lub podłoża z tłucznia kamiennego 
16. wykonanie podłoża z betonu z uwzględnieniem dylatacji 
17. pielęgnacja betonu 
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5.2 zasady wykonwania prac 

Należy sprawdzać stopień zagęszczenia podłoża. W przypadku, gdy stopień zagęszczenia jest 
niższy niż zakładany w projekcie przed ułożeniem podłoża betonowego należy dokonać 
dogęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 
- 15cm przy zagęszczeniu ręcznym; 
- 20cm przy zagęszczeniu walcami; 
- 40cm przy zagęszczeniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej 
przesuszenie lub zwilgocenie. 
 

6 Kontrola jakości. 
Sprawdzeniu podlega: 
- Przygotowanie podłoża, 
- Materiał użyty na podkład, 
- Grubość i równomierność warstw podkładu, 
- Sposób i jakość zagęszczenia. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntu w podłożu należy stosować 
makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania 
składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały okres trwania robót betonowych. Jeżeli w 
normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton powinien uzyskać 
wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 
 

7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową wykonanej podsypki piaskowej jest m3. 
Jednostką obmiarową wykonanego podkładu betonowego jest m3. 
 

8 Odbiór robót. 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
 

9 Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 wykonanej podsypki piaskowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 wykonanego podkładu betonowego. 
 

10 Przepisy związane. 
Wymagania nie uregulowane powyższą specyfikacją obowiązują wg: 
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PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,  

a) PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250 - Materiały budowalne. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45261100-5 
B-07.00.00 – KONSTRUKCJE DREWNIANE 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania: 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZAMIESZKANIA  ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK: USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNYCH  DLA  POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk  
Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
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– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
· dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 
mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 
mm. 
2.2. Łączniki 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
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Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 cm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
Deskowanie 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony 
widocznej  impregnowana impregnatem koloryzującym .  
6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
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Dla szalowania, deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 


