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WYMAGANIA OGÓLNE

1..WST P

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które
zostan  wykonane w ramach Kontraktu:

KONSERWACJI ZABYTKOWYCH RUIN KO CIO A
POEWANGELICKIEGO W RUSZOWIE ETAP IV

1.2 Zakres robót

Zadanie obejmuje wykonanie nast puj cych robót :
1. Monta  stolarki drzwiowej i okiennej w nawie poprzecznej ko cio a
2. Wykonanie elementów wyko czenia elewacji – wyko czenia dachówka karpiówk

przypór nawy poprzecznej.
3. Wykonanie posadzek w nawie poprzecznej
4. Wykonanie tynków wewn trznych w nawie poprzecznej

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy.

Wykonawc  mo e by  jedynie firma posiadaj ca dokumenty potwierdzaj ce jej formalne
uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót.

Wykonawca zobowi zany jest zapewni  sta y, skuteczny nadzór kierownictwa
budowy posiadaj cego w ciwe kwalifikacje i do wiadczenie potwierdzone
referencjami, a tak e uprawnieniami.
Kwalifikacje techniczne personelu zaanga owanego w w/w zadanie:
• Kierownik budowy powinien posiada  uprawnienia budowlane o specjalno ci

ogólnobudowlanej.
• Kierownicy poszczególnych rodzajów robót powinni  posiada  uprawnienia

budowlane odpowiedniej specjalno ci (elektryczne, sanitarne, budowlane).
• Projektanci   dokumentacji   powykonawczej   powinni   posiada   odpowiednie

uprawnienia projektowe.

1.4. Opis robót.

1. Monta  stolarki drzwiowej i okiennej w nawie poprzecznej ko cio a obejmuj :
- wstawienie w istniej ce otwory okienne okien drewnianych o cie nicowych o
geometrii i podziale wewn trznym odwzorowuj cym zachowan  stolark  okienn
wraz z osadzeniem obróbk  tynkarsk .

2. Wykonanie elementów wyko czenia elewacji obejmuje:
– wyko czenia dachówk  karpiówk   sze ciu  przypór nawy poprzecznej  wraz



wykonaniem obróbek blacharskich .
3. Wykonanie posadzek w nawie poprzecznej obejmuj :

- rozebranie istniej cej posadzki ceramicznej oraz usuni cie istniej cych
podk adów wirowych
- Wykonaniu posadzek z p ytek klinkierowych o wymiarach 20x20cm u onych na
posadzce cementowej gr. 4cm zbrojonej siatk  stalow  wraz z wykonaniem
podk adów wirowych i izolacji poziomej z folii PE.

4. Wykonanie tynków wewn trznych w nawie poprzecznej obejmuje:
- odbicie oczyszczenie i wyspoinowanie cz ci tynków wewn trznych wraz z
zabezpieczeniem rodkiem hydrofobowym na zachowanych murach nawy
poprzecznej.
- usuni cie wystaj cych elementów cian nawy poprzecznej
- przygotowanie zagruntowanie pod a oraz wykonanie tynków renowacyjnych na
pozosta ej cze ci cian wewn trznych nawy poprzecznej wraz z tynkowaniem

cie y

1.5.    Zakres stosowania ST

Jako cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje
Techniczne nale y odczytywa  i rozumie  w zleceniu i wykonaniu robót
opisanych w pkt. 1.1

1.6.   Zakres robót obj tych ST
Wymagania   ogólne   nale y   rozumie    i   stosowa    w   powi zaniu   z   ni ej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

(B) Roboty budowlane:
• B.01.00.00.Roboty rozbiórkowe
• B.02.00.00 Roboty ziemne
• B.05.00.00 Dach - konstrukcja i pokrycie
• B.06.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
• B.07.00.00 Tynki wewn trzne i roboty z prefabrykatów gipsowych
• B.08.00.00 Stolarka i przegrody systemowe
• B.09.00.00 Posadzki i ok adziny

 Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  normy pa stwowe, instrukcje i przepisy
oraz zalecenia producentów materia ów stosuj ce si  do robót.

Wytyczne konserwatorskie
Nale y stosowa  Zalecenia i wytyczne konserwatorskie ZN-KK-414-27/06 z dnia

06.03.2006r. oraz wytyczne zawarte w Decyzji Nr 55/08 z dnia 25.01.2008r.
Dolno skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wroc awiu Delegatura w
Jeleniej Górze.

Wszystkie rodzaje prac powinny by  realizowane po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru posiadaj cego odpowiednie uprawnienia konserwatorskie do
nadzorowania ww. inwestycji

1.7. Okre lenia podstawowe.

yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku
nast puj co:
Obiekt budowlany:
• budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi
• budowl    stanowi   ca    techniczno-u ytkow   wraz   z   instalacjami   i



urz dzeniami
• obiekt ma ej architektury
Budynek - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale
zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy
budynkiem lub obiektem ma ej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty , estakady, tunele sieci techniczne, wolnostoj ce maszty antenowe, wolno
stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce
instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków,
sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów,
pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i
urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów
sk adaj cych si  na ca  u ytkow .
Budowa - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w
okre lonym miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu
budowlanego.
Roboty budowlane - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce
na przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont - nale y przez to rozumie  wykonanie w istniej cym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowi cych bie cej konserwacji.
Urz dzenia budowlane - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne
zwi zane z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym

ce oczyszczaniu lub gromadzenia cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod mietniki.
Teren budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s
roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza
budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to
rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego,
zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego,
przewiduj cego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
Pozwolenie na budow - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn
zezwalaj  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonania robót
budowlanych lub wykonania robót budowlanych innych ni  budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacja budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów
cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - dziennik monta u.
Dokumentacja powykonawcza - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn



wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.
ciwy organ - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

Wyrób budowlany - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .
Organ samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów,
in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 z pó n.
zm.)
Obszar oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych
zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Op ata - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez
zobowi zanego za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez

ciwy organ.
Dziennik budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy
organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu i realizacji robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót. Przekazywania polece  i innej
korespondencji technicznej pomi dzy Inspektorem nadzoru/ In ynierem budowy,
Wykonawc  i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w Jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .
Ksi ga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru /In yniera budowy
zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru wykonanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych
za czników.
Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiaj cego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiaj cego, niezb dne do prowadzenia bada  i prób zwi zanych z
ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
Materia y - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane,
jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, posiadaj ce wa ne
aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno ci ITB, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
Odpowiednia zgodno - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót
z dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Polecenia Inspektora nadzoru/ In yniera budowy - wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy w formie
pisemnej, dotycz cej sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw



zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant -   uprawniona    osoba    prawna    lub   fizyczna    b ca   autorem
dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót z podaniem
jednostki, ilo ci w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
Cz  obiektu lub etap wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu
budowlanego zdoln  do spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-

ytkowych
i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.
Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj ,
charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
Zadanie Budowlane - cz  przedsi wzi , cia budowlanego, stanowi ce odr bn
ca  konstrukcyjn  lub technologiczn  zdoln  do samodzielnego spe niania
przewidywanych funkcji technologiczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na
wykonaniu robót zwi zanych z budow . Przebudow  utrzymaniem oraz ochron .

1.8. Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow  SST i poleceniami Inspektora nadzoru /In yniera budowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy, w terminie okre lonym w dokumentach kontraktu
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi
i administracyjnymi. Poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz
reperów, przeka e dziennik budowy i ksi  obmiaru robót oraz dwa egzemplarz
dokumentacji projektowej i dwa komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe odtworzy i utrwali Wykonawca na w asny koszt.
1.8.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa za czona do dokumentów przetargowych b dzie zawiera :
• opisy techniczne
• rysunki

• obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach
kontraktu, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
• dostarczon  przez Zamawiaj cego
• sporz dzon  przez Wykonawc .

1.8.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu
Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu:

• projekt budowlany
• specyfikacj  techniczn
1.8.4. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy stanowi  za cznik do umowy, a
wymagania wyszczególnione w cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.



• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y musz  by  zgodne z
planemsytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów in ynierskich,
przebudowy urz dze  bran owych oraz wymaganiami materia owymi okre lonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

• Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, albo z warto ciami rednimi okre lonego
przedzia u tolerancji. Przedzia  tolerancji okre la si  w celu uwzgl dnienia
przypadkowych, ma ych odchyle  od warto ci docelowych, które s  nieuniknione ze
wzgl dów praktycznych.

• W sytuacji gdy roboty lub materia y nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow
lub ST, i wp ynie to na nie zadawalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y
musz  by  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Koordynacja dokumentów kontraktowych.

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiaj cego, s
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie wyst puj ce w
jednym z tych dokumentów jest wi ce, tak jak gdyby wyst powa o we
wszystkich dokumentach.
2. W przypadku rozbie no ci, wymiary okre lone liczb  s  wa niejsze od wymiarów
okre lonych wg. skali rysunku, a poszczególne dokumenty nale y traktowa  pod
wzgl dem wa no ci w nast puj ce kolejno ci ( od najbardziej wa nych )
3. dokumentacja projektowa
4. specyfikacje techniczne
5..  przedmiary robót stanowi dokument maj cy na celu zobrazowanie skali i zakresu
robót budowlanych i jest dokumentem podrz dnym do dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
6. Wykonawca nie mo e wykorzysta  na swoj  korzy  jakichkolwiek wyra nych b dów
lub braków w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W
przypadkach gdy Wykonawca wykryje b dy lub braki, powinien natychmiast
powiadomi  o tym Inspektora nadzoru /In yniera budowy, który wprowadzi niezb dne
zmiany lub uzupe nienia.

1.8.6.Tablice informacyjne.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablic
informacyjn .
Tablica b dzie podawa a podstawowe informacje o budowie. Tre  informacji i miejsce
ustawienia tablicy musz  by  zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji
i utrzymania tablicy informacyjnej obci aj  Wykonawc . Tablica b dzie utrzymywana
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
1.8.7. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
1. Dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego oraz osób zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca ma obowi zek wykona  i dostarczy , a tak e
zapewni  obs ug  wszystkich tymczasowych urz dze  zabezpieczaj cych jak:

oty, zapory, znaki, wiat a ostrzegawcze, sygna y oraz zatrudni  dozorców.
Wykonawca zapewni odpowiednie o wietlenie ca odobowe znaków i zapór dla
których jest to nieodzowne ze wzgl du bezpiecze stwa.
2. Wszystkie zastosowane urz dzenia zabezpieczaj ce musz  by  zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru/ In yniera budowy przed ich ustawieniem.



3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urz dze  oraz elementów
zabezpieczaj cych nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .
1.8.8. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót.
1. Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszystkie
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
2. Wykonawca w szczególno ci musi spe ni  nast puj ce warunki: a/bazy, magazyny,
sk adowiska oraz wewn trzne drogi transportowe musz  by  tak wybrane,   aby  nie
powodowa y  zanieczyszcze   w  rodowisku naturalnym
b/musz  zosta  podj te rodki zabezpieczaj ce przed:
• 3. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami, paliwem, olejami ,
materia ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
• 4. zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami
• 5. przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu
• 6. mo liwo ci  powstania po aru

c/praca sprz tu budowlanego u ywanego w procesie realizacji Robót nie mo e
powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót.
7.Op aty i kary za przekroczenie norm, okre lonych w odpowiednich przepisach o
ochronie rodowiska w procesie realizacji  robót obci aj  Wykonawc .

1.8.9. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca musi przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
b/Wykonawca musi utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany
przepisami   na   terenie   budowy,   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w pojazdach i maszynach. c/Materia y
atwopalne musz  by  sk adowane w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. d/Wykonawca odpowiada za wszelkie
straty spowodowane po arem wywo anym w procesie realizacji robót lub z innych
przyczyn przez personel Wykonawcy.

1.8.10.Materia y szkodliwe dla otoczenia.
• Materia y w sposób trwa y szkodliwe dla otoczenia nie b  dopuszczone do u ycia.
• Nie dopuszcza si  materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego.
• Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót musz  mie wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie wskazuj ce brak szkodliwego
oddzia ywania na rodowisko naturalne.
• Materia y szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte w warunkach przestrzegania
wymaga  technologicznych wbudowania.
je eli wymagaj  tego odr bne przepisy Zamawiaj cy powinien uzyska  zgod  na

ycie   tych    materia ów   od   w ciwych   organów   administracji pa stwowej.
• Je eli Wykonawca w procesie technologicznym u  materia ów szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie stworzy o jakiekolwiek
zagro enia dla rodowiska, to konsekwencje prawne i inne poniesie
Zamawiaj cy.

1.8.11.Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
• Wykonawca zobowi zany jest bezwzgl dnie do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem w asno ci publicznej oraz prawnej.
Je eli w zwi zku z zaniechaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie

asno ci publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na w asny koszt dokona naprawy lub



odtworzy uszkodzon  w asno . Stan uszkodzonej w asno ci musi by  nie gorszy ni
przed powstaniem szkody.
• Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane instytucje obs uguj ce urz dzenia
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
wszystkich niezb dnych adaptacji i innych koniecznych robót w obr bie terenu budowy
w mo liwie najkrótszym terminie, nie d szym jednak od przewidywanego
harmonogramem tych robót.
• Przyjmuje si , e Wykonawca zapozna  si  z zakresem robót do wykonania
wymienionych w ust 3 i uwzgl dni  ich wykonanie planuj c swoje roboty. W zwi zku z
tym roboty wymienione w ust. 3 musz  by  wykonane w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem kontraktu, nie mog  by  podstaw  do zmiany terminu realizacji
kontraktu.
• Przed przyst pieniem do robót Wykonawca musi dokona  wszystkie niezb dne
czynno ci maj ce na celu zabezpieczenie instalacji i urz dze  podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji Robót.
• Wszelkie czasowe wy czenia instalacji konieczne w procesie realizacji robót nale y
uzgadnia  z Inspektora nadzoru/ In ynierem budowy oraz u ytkownikiem obiektu.
• W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca natychmiast
powiadomi zainteresowane instytucje (u ytkownika lub w ciciela instalacji) oraz
Inspektora nadzoru/ In yniera budowy. Wykonawca b dzie wspó pracowa  w usuni ciu
awarii z odpowiednimi s bami specjalistycznymi. • Wszystkie uszkodzenia instalacji i
urz dze  podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych przez
Zamawiaj cego, Wykonawcy i powsta e bez winy i zaniechania Wykonawcy zostan
usuni te na koszt Zamawiaj cego. W pozosta ych przypadkach koszt naprawy
uszkodze  obci a Wykonawc .

1.8.12. Ograniczenie obci  osi pojazdów.
a) Wykonawca musi dostosowa  si  do obowi zuj cych ogranicze  obci  osi
pojazdów podczas transportu materia ów na drogach publicznych poza granicami
terenu budowy okre lonymi w kontrakcie. Zezwolenia na u ycie pojazdów o
ponadnormatywnych obci eniach osi uzyskane przez Wykonawc  od uprawnionych
instytucji, nie zwalniaj  Wykonawcy od odpowiedzialno ci za powsta e uszkodzenia
dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów.
b) Wykonawca nie mo e u ywa  pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi na
istniej cych, ani te  wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obr bie terenu budowy.
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i musi dokona  napraw lub wymieni  uszkodzone elementy na koszt

asny, uzyskuj c akceptacj  Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.

1.8.13. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.
• Wykonawca zobowi zany jest zgodnie z przepisami opracowa  Plan Bezpiecze stwa
i Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ In yniera
budowy
• Wykonawca musi przestrzega  wszystkie przepisy dotycz ce bezpiecze stwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególno ci przestrzega
przepisów zakazuj cych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spe niaj cych wymaga  sanitarnych.
• Wykonawca musi zapewni  wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t
ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
• Wykonawca musi zapewni  i utrzyma  w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla
ca ego personelu zatrudnionego przy robotach obj tych kontraktem. Uznaje si , e
wszystkie koszty zwi zane z spe nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umowy.



1.8.14.Utrzymanie robót podczas budowy.
• Wykonawca zobowi zany jest utrzyma  wykonane Roboty do czasu odbioru
ko cowego lub cz ciowego w stanie pozwalaj cym na dokonanie odbioru i przekazanie
Zamawiaj cemu.
• Je eli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalaj cym stanie, to na
polecenie
Inspektora nadzoru/ In yniera budowy musi rozpocz  roboty zapewniaj ce utrzymanie
nie pó niej ni  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia

dzie skutkowa o natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy.
1.8.15. Przestrzeganie prawa.
• Wykonawca ma obowi zek zna  i przestrzega  wszystkie aktualne przepisy
prawa (ustawy, rozporz dzenia itp.), zarz dzenia w adz samorz dowych,
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które s  zwi zane z realizacj  robót
lub mog  wp ywa  na sposób ich wykonania i prowadzenia. Np.
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.8.16. Stosowanie rozwi za  opatentowanych.
• Je eli Wykonawca ma obowi zek lub uzna za konieczne albo uzasadnione u ycie
rozwi zania projektowego, urz dzenia, materia u lub metody, które chronione s
patentem lub innym prawem w asno ci, to musi spe ni  wszystkie wymagania okre lone
prawem dotycz cym zasad zastosowania chronionego rozwi zania, urz dzenia,
materia u lub metody.
• Wymagania okre lone w ust.1 musz  by  spe nione przez Wykonawc  przed
przyst pieniem do robót, w których maj  zastosowanie chronione rozwi zania,
urz dzenia, materia y lub metody. Wykonawca ma obowi zek poinformowa  Inspektora
nadzoru/ In yniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwole , tak e na danie
przedstawi  ich kopie.
• Skutki niedotrzymania sformu owa  zawartych w ust. 1 i 2 powoduj ce nast pstwa
finansowe lub prawne w ca ci obci aj  Wykonawc .

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów.

• Wykonawca zobowi zany jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
przeznaczonych do wykonania robót materia ów przedstawi  szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych, odpowiednie aprobaty
techniczne tak e próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.

• Zatwierdzenie materia ów z jednego ród a nie oznacza, i  wszystkie materia y z tego
ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

• Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  dokumentuj cych, i  materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania specyfikacji
technicznych w trakcie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.

• Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania pozwole  od w cicieli oraz uprawnionych
organów na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych, w czaj c w to ród a
wskazane przez Zamawiaj cego. Ma tak e obowi zek dostarczy  Inspektorowi
nadzoru/ In ynierowi budowy wymagane prawem dokumenty przed rozpocz ciem



eksploatacji ród a.
• Wykonawca ma obowi zek przedstawi  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowan  metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru/
In ynierowi budowy.

• Wykonawca ponosi ca kowit  odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i
jako ciowych uzyskanych materia ów.

• Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym op aty, wynagrodzenia oraz inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów. Humus, nak ady zdj te czasowe na terenie
wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania wiru i piasku musz  by  formowane w ha dy i
wykorzystane przy zasypaniu, przywracaniu pierwotnego stanu terenu po zako czeniu
robót.
• Materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w
kontrakcie, b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do
wymaga  kontraktu lub polece  Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
• Wykonawca bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru/ In yniera budowy nie mo e
prowadzi adnych wykopów na terenie budowy poza wyszczególnionymi w kontrakcie.
• Eksploatacja miejscowych róde  materia ów musi by  zgodna ze wszystkimi
regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym terenie.
• Materia y pochodz ce z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania lub
wykorzystania nale y posegregowa  oraz oczy ci  zainwentaryzowa  w sposób
ustalony z Inwestorem. Wbudowanie tych materia ów mo e nast pi  tylko i wy cznie za
zgod  i wiedz  inspektora nadzoru, w miejscu i kolejno ci przez niego wskazanej.

2.3   Inspekcja wytwórni materia ów.
• Wytwórnie materia ów mog  by  kontrolowane okresowo przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z
przyj tymi wymogami. Mog  by  pobierane próbki do sprawdzenia ich w ciwo ci.
Wyniki kontroli b  podstaw  akceptacji okre lonej partii materia u pod wzgl dem
jako ci.
• Podczas kontroli wytwórni musz  by  spe nione i zachowane nast puj ce warunki:
• kontroluj cy musi mie  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy i producenta
materia ów
• kontroluj cy musi mie  wolny dost p, w dowolnym czasie, do cz ci wytwórni
gdzie odbywa si
produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom.

• Materia y które nie spe niaj  wymaga  musz  by  wywiezione z terenu budowy
przez Wykonawc , lub z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy. Inspektor nadzoru/ In ynier budowy mo e zezwoli  na u ycie tych
materia ów do innych robót, ni  te do których zosta y zakupione, lecz koszty zakupu tych
materia ów zostan  przewarto ciowane przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
• Roboty które zosta y wykonane z materia ów nie zbadanych i nie zaakceptowanych,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko. Roboty takie mog  by  nieodebrane i nie
zap acone.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.

• Wykonawca musi sk adowa  materia y tak aby do czasu ich wykorzystania by y
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y wymagan  jako  i

ciwo ci oraz by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
• Miejsca czasowego sk adowania materia ów zorganizowane przez Wykonawc  na
terenie budowy lub poza budow  musz  by  uzgodnione z Inspektorem nadzoru/



In ynierem budowy.
•  2.6. Wariantowe stosowanie materia ów.

1.Je eli dokumentacja projektowa lub ST zak adaj  mo liwo  wariantowego stosowania
materia ów, obowi zkiem Wykonawcy jest powiadomi  Inspektora nadzoru/ In yniera
budowy o takim zamiarze co najmniej 14 dni przed zastosowaniem wybranego
materia u lub w okresie d szym gdy wymaga  tego b dzie przeprowadzenie bada
przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy. Wybrany i zaakceptowany materia  nie
mo e by  zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/ In yniera budowy. Inwestor
dopuszcza stosowanie wariantowych rozwi za  materia owych pod warunkiem
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T
• Wykonawca zobowi zany jest do u ywania sprz tu, który nie powoduje niekorzystnego

wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany przez Wykonawc  musi by
zgodny z ofert  i odpowiada  typom i ilo ci wykazanym w ST. W przypadku braku
ustale  w ST sprz t musi by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy.

• Ilo  i wydajno  sprz tu musz  gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz
wskazaniami Inspektora nadzoru/ In yniera budowy w terminach przewidzianych
kontraktem.

• Sprz t w asny Wykonawcy lub wynaj ty musi by  utrzymany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. Sprz t ten musi odpowiada  przepisom dotycz cy jego

ytkowania oraz normom ochrony rodowiska.
• Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru/ In ynierowi budowy kopie

dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

• Je eli dokumentacja projektowa lub ST zak adaj  wariantowe u ycie sprz tu,
Wykonawca musi powiadomi  Inspektora nadzoru/ In yniera budowy o swoim wyborze i
uzyska  akceptacj . Wybrany sprz t po uzyskaniu akceptacji nie mo e by  zmieniany
bez jego zgody.

• Sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu,
zostan  odrzucone przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy i nie dopuszczone do
pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowi zek stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

• Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z
za eniami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru/
In yniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

• W ruchu na drogach publicznych u ywane pojazdy musz  spe nia
wymagania
dotycz ce przepisów ruchu drogowego, a szczególnie o dopuszczalnych obci eniach
na osie i innych parametrach technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom kontraktu b  usuni te z terenu budowy.

• Wykonawca musi usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
drogach dojazdowych na teren budowy.



5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow  wymaganiami okre lonymi ST, Programem Zapewnienia Jako ci, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  tj. odpowiada za
dok adne wytyczenie i wyznaczenie wysoko ci w terenie wszystkich elementów robót,
zgodnie z ich wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.

• Nast pstwa b du Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan  poprawione
na koszt w asny Wykonawcy, je eli takie b  polecenia Inspektora nadzoru/ In yniera
budowy.

• Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno ci za ich dok adno .

• Akceptacja lub odrzucenie materia ów i elementów robót podj te decyzj  Inspektora
nadzoru/ In yniera budowy oparte b  na wymaganiach zawartych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a tak e w obowi zuj cych Normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/ In ynier budowy uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia wyst puj ce w produkcji i
badaniach materia ów oraz do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych i inne
czynniki wp ywaj ce na decyzj .

• Polecenia Inspektora nadzoru/ In yniera budowy musz  by  wykonane nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytu u ponosi wy cznie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Obowi zkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
przez
Inspektora nadzoru/ In yniera budowy programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgonie z dokumentacj  projektow  SST
oraz poleceniami i ustaleniami wydanymi przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera : a)cz
ogóln
• organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
• .organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
• szczegó owy plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
• wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

• wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót

• system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót

• wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada )

• sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapisy pomiarów,
wyci ganych wniosków i stosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru/
In ynierowi budowy

• cz  szczegó owa dla ka dego rodzaju robót.
• wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi



oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia
pomiarowo-kontrolne

• rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunków
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

• sposób i procedur  pomiarów oraz bada  (rodzaj i cz stotliwo  pobierania próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

• sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.

• Celem kontroli jako ci robót jest takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osi ga  za on  jako .

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych
materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel,
laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania
próbek i bada  materia ów oraz robót.

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/ In ynier budowy mo e
za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  kontrolnych dla zademonstrowania, i
poziom ich wykonania jest zadawalaj cy.

• Wykonawca musi przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

• Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru/ In ynier budowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
kontraktem.

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ In ynierowi budowy wiadectwa, i
wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y
prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury
bada .

• Inspektor nadzoru/ In ynier budowy musi mie  nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

• Inspektor nadzoru/ In ynier budowy b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne
informacje o niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Je eli
niedoci gni cia b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada ,
Inspektor nadzoru/ In ynier budowy natychmiast wstrzyma u ycie do robót badane
materia y i dopu ci je do u ytku wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  badanych materia ów.

•  • Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
materia ów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
1. Próbki do bada  b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

2. Inspektor nadzoru/ In ynier budowy musz  mie  zapewnion  mo liwo  udzia u
pobieraniu próbek.

• Na zlecenie Inspektora nadzoru/ In yniera budowy Wykonawca musi
przeprowadzi
dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone. Koszt



tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w ka dym innym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

• Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i
zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do
bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
6.4 Badania i pomiary.

• Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuj  badania wymaganego w SST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy.

• Przed przyst pieniem do bada  lub pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru/ In yniera budowy o rodzaju, miejscu i terminie. Po wykonaniu bada  lub
pomiarów, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru/ In yniera budowy.
6.5. Raporty z bada .

• Wykonawca musi przekazywa  Inspektorowi nadzoru/ In ynierowi budowy
kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w
terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru/ In ynierowi budowy na
formularzach wed ug dostarczonych przez niego wzorów lub innych, przez niego
zaakceptowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy

• Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/ In ynier budowy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u
róde  ich wytwarzania. Do umo liwienia kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
• Inspektor nadzoru/ In ynier budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolirobót
prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z
wymogami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

• Inspektor nadzoru/ In ynier budowy mo e pobiera  próbki materia ów
prowadzi
badania niezale nie od Wykonawcy na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka e
raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/ In ynier budowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , lub oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie
zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku ,
wszystkie koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesie
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru/  In ynier budowy  mo e  dopu ci  do  u ycia te wyroby  i
materia y, które:

• posiadaj  certyfikaty na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem



MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
• posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

• Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1
i które spe niaj  wymogi SST.
• znajduj  si  w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz dzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99)
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da
ich partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Wszystkie materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

• Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy   do
ko ca   okresu   gwarancyjnego.   Prowadzenie   dziennika   budowy zgodnie z & 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
musz  by  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy musi by  opatrzony dat jego dokonania, podpisem
osoby, która dokona a zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

bowego. Zapisy musz  by  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku
chronologicznym, bezpo rednio jeden po drugim, bez przerw. Za czone   do   dziennika
budowy   protoko y   i   inne   dokumenty   musz   by  oznaczone   kolejnym   numerem
za cznika,   opatrzone   dat  oraz   podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/
In yniera budowy. Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej

• uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy programu zapewnienia
jako ci i harmonogramów robót
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w
robotach
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ In yniera budowy
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

• zg oszenia i daty odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i
ostatecznych odbiorów robót
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

• stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami atmosferycznymi

• zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem kto je przeprowadza

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy musz  by
przed one Inspektorowi nadzoru/ In ynierowi budowy do ustosunkowania si .



Decyzje Inspektora nadzoru/ In yniera budowy wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska..
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/ In yniera budowy
do zaj cie w tej kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma
uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
• Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy
musz  by  gromadzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Musz  by
one udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
• Pozosta e dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  si ,   oprócz wymienionych  w  pkt.   1   -  3,
nast puj ce dokumenty:
• pozwolenie na budow
• protoko y przekazania terenu budowy
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
• protoko y odbioru robót
• protoko y z narad i ustale
• operaty geodezyjne
• plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
• korespondencj  dotycz  budowy

• Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy musz  by  przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie     któregokolwiek     z     dokumentów     budowy     spowoduje     jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy musz  by  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru/
In yniera budowy i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

• Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
• Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru/ In yniera budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru musz  by  wpisane do ksi ki
obmiaru.

• Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w
przedmiarze, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wed ug ustale  Inspektora nadzoru/ In yniera budowy na pi mie.

7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów



Zasady   okre lania   ilo ci   robót   i   materia ów   podane   s   w   odpowiednich
specyfikacjach technicznych , kartach technicznych producentów materia ów.
Jednostki obmiaru musz  by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musz
by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
• Urz dzenia i sprz t pomiarowy b  dostarczane przez Wykonawc . Je eli
urz dzenia te lub sprz t podlegaj  badaniom atestuj cym, to Wykonawca musi
posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

• Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy musz  by  przez Wykonawc
utrzymane
w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.
7.4    Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce
wymaganiom
SST. B dzie utrzymywa  te urz dzenia, zapewniaj c w sposób ci y
zachowanie
dok adno ci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a
tak e w przypadku d szych przerw w robotach i zmianie Wykonawcy robót.
• Obmiary robót zanikowych przeprowadza si  w czasie ich trwania.

• Obmiary robót podlegaj cych zakryciu musz  by  przeprowadzone przed ich
zakryciem.

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia musz  by  wykonane w
sposób przejrzysty i jednoznaczny.

• Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci musz  by  uzupe nione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksi ce obmiaru, lub do czone w formie
osobnego za cznika do ksi ki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru/ In ynierem budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
• odbiorowi cz ciowemu
• odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu)
• odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

• Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci
wykonanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegn  zakryciu.

• Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w terminie



umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ In ynier budowy

• Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.
Odbiór b dzie przeprowadzony niezw oczne, nie pó niej jednak ni  3 dni od daty
zg oszenia wpisem do dziennika budowy.

• Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ In ynier budowy na
podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych  i  w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentacj  projektow  SST i
wszystkimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych
wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru/ In ynier budowy.
8.4.Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz jako ci.

1. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego musi by
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.

•Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ In yniera budowy zako czenia robót i
przyj cia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.

•Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci Inspektora nadzoru/ In yniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca
roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj  projektow  i SST.

• W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych,
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i poprawkowych.

• W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupe niaj cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

• W sytuacji stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma to wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1. Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót,
sporz dzony wed ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowi zany jest przygotowa
nast puj ce dokumenty:

• dokumentacj  powykonawcz  tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami



dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

• szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupe niaj ce lub zamienne)

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ In yniera budowy, szczególnie z odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego
zalece
• recepty i ustalenia technologiczne
• dziennik budowy i ksi ki obmiarów (orygina y)

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako ci (PZJ)

• deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jako ci ( PZJ)

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. prze enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i
przekazania tych robót w cicielom urz dze
• geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót sieci i uzbrojenia terenu

• kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
• sprawozdanie techniczne zawieraj ce uwagi dotycz ce realizacji robót oraz dat

rozpocz cia i zako czenia robót.
3. W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod wzgl dem przygotowania
dokumentacyjnego nie s  gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z
Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

4. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce

zestawione wed ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
5. Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupe niaj cych wyznaczy komisja i
dokona ich odbioru.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

1.Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem   wad, które ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
2.Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „ Odbiór ostateczny”

9.PODSTAWA P ATNO CI

 9.1. Ustalenia ogólne

• Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj ta przez Zamawiaj cego w
dokumentach umowy.

• Dla robót wycenianych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwotowa) podana
przez Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

• Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia rycza towego musi
uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej
wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.
• Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami

• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i
transportu na teren budowy



• warto  pracy sprz tu wraz z narzutamikoszty po rednie i zysk kalkulacyjny w sk ad
których wchodz  ( p ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszt urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy jak doprowadzenie
energii elektrycznej, wody, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty
za dzier aw  placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy, a tak e ryzyko Wykonawcy z tytu u
innych wydatków mog cych wyst pi  w okresie realizacji robót i okresie gwarancyjnym)

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, z wy czeniem podatku VAT.

9.2.    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/ in ynierem budowy

i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru/ In ynierowi
budowy i wprowadzeniem zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót

• ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu
• op aty i dzier awy terenu
• przygotowanie terenu

• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,
oznakowa  i drena u
• tymczasow  przebudow  urz dze  obcych

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier i wiate
• utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

10. PRZEPISY ZWI ZANE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92
poz.881,Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959 ).

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838
z pó niejszymi zmianami).
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).
• Normy (podstawowe normy lub ich ród a, dotycz ce wykonania poszczególnych
rodzajów robót, podano na ko cu ka dego rozdzia u ST)



• ST- B.01.00.00 ROBOTY     ROZBIÓRKOWE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej ST mog  mie  miejsce tylko w
przypadku ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru prac zwi zanych z robotami rozbiórkowymi, które nie zosta y uj te w
innych ST.
1. Rozbiórka istniej cej posadzki ceramicznej
2. Skucie istniej cych elementów cian
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz
przepisami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  ST i poleceniami Inspektora nadzoru/
In yniera budowy. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano ST
B.S.E.I.00.00.00 Wymagania Ogólne.
2.MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podana
w ST
B.S.E.I.00.00.00 Wymagania Ogólne.
3.SPRZ T
Roboty nale y wykona  r cznie oraz przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu
mechanicznego spe niaj cego wymagania BHP i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.

Ogó lne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B.S.E.I.00.00.00
Wymagania Ogólne.

W szystkie rodzaje sprz tu powinny posiada  aktualne badania techniczne.
Osoby obs uguj ce sprz t powinny posiada  aktualne uprawnienia i by
przeszkolone.
• spr arka powietrza przewo na, spalinowa 4-5 m3/min.
• ci gnik ko owy
• elektronarz dzia

4.TRANSPORT



• koparko adowarka jednonaczyniowa, ko owa o poj. ki 0,60m3
• samochód samowy adowczy 5- 10t
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B.S.E.I.00.00.00
Wymagania Ogólne.
5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST B.S.E.I.00.00.00
Wymagania      Ogólne.
Wykonanie robót rozbiórkowych nale y przeprowadzi  z zachowaniem
bezpiecze stwa pracy robotników oraz osób postronnych mog cych przebywa  w
strefie rozbiórki lub wyburzenia. Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych w
pierwszej kolejno ci nale y wykona  przygotowanie stanowiska roboczego ze
wszystkimi niezb dnymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokó
bezpo redniej strefy przy obiektowej. Przygotowanie stanowiska polega na
ustawieniu stemplowa , pomostów roboczych, urz dze  pomocniczych i
zabezpieczaj cych oraz przewidzianych rusztowa . Przed przyst pieniem do robót
rozbiórkowych i wyburze  nale y wykona  odci cie wszystkich instalacji
zasilaj cych przewidziane do rozbiórki obiekty. Wszystkie roboty nale y wykona
zgodnie z obowi zuj cymi normami i dokumentacj  projektow .
6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady jako ci robót podano w ST B.S.E.I.00.00.00 Wymagania Ogólne.
Sprawdzenie jako ci robót polega na kontroli zastosowanych materia ów,
sprawdzeniu prawid owo ci wykonania rusztowa  i stemplowa . Kompletno ci
wykonania prac zgodnie z dokumentacj  projektow . Poszczególne etapy robót
rozbiórkowych musz  by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mo na
rozpoczyna  kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora nadzoru/ In yniera
budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady podano w ST B.S.E.I.00.00.00 Wymagania ogólne.
Jednostk  obmiaru jest m3/m2/szt. rozbieranych lub wyburzanych elementów. Do
obliczenia ilo ci przedmiarowej przyjmuje si  ilo ci rozbiórek wg. dokumentacji
projektowej.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.S.E.I.00.00.00 Warunki ogólne.
8.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST

Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  ST
oraz pisemnymi decyzjami   Inspektora nadzoru/ In yniera budowy.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu Podstaw  odbioru robót
zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ In yniera budowy w dzienniku budowy

o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST
*     inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ In yniera budowy

8.3 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/
In yniera budowy w dzienniku budowy zako czenia robót rozbiórkowych i
spe nienia
innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.



9.PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B.S.E.I.00.00.00
Wymagania ogólne.
Cena wykonania robót obejmuje:
• prace przygotowawcze z pomiarami
• kompletny zakres robót podany w poz. 1.3
• wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych

10.PRZEPISY ZWI ZANE
• Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz.

1125   i   1126   )w  sprawie   bezpiecze stwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

• Rozp. Min.  Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z
2003r.)

ST - B.02.00.00        TYNKI RENOWACYJNE
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
polegaj cych na pokryciu zawilgoconych i zasolonych cian paro przepuszczalnym
tynkiem renowacyjnym .
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy
nak adaniu na ciany tynku renowacyjnego i obejmuj :
• przygotowanie powierzchni ciany – usuni cie starego tynku, wydrapanie
spoin,
• wykonanie warstwy szczepnej
• na enie warstwy tynku podk adowego
• na enie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,
• wykonanie pow oki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby
elewacyjnej,
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Zasolenie muru – zawarto  soli w murze spowodowana nadmiernym
zawilgoceniem ciany,
1.4.2. Warstwa szczepna – warstwa zwi kszaj ca przyczepno  dla kolejnych
warstw mineralnego tynku renowacyjnego,
1.4.3. Tynk podk adowy – warstwa podk adowa lub wyrównuj ca, a tak e
magazynuj ca sole, nak adana bezpo rednio pod warstw  tynku renowacyjnego,
1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewn trzna warstwa tynku
nak adana bezpo rednio na warstwie tynku podk adowego,
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania ogólne

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w



B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania ogólne „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót nale y u  materia ów posiadaj cych Aprobat  Techniczn
wydan  przez ITB. Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi aktualne
wyniki bada  materia ów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru
wewn trznego (atesty) oraz sprawdzi  przydatno  tych materia ów do stosowania
(data produkcji) i przechowywa  je w odpowiednich warunkach (okre lonych w
Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowa  si
nast puj cymi cechami:
• dobr  przepuszczalno ci  dla pary wodnej,
• du  zawarto ci  porów,
• niewielk  zdolno ci  do poch aniania wody kapilarnej,
• zdolno ci  magazynowania soli,
• odporno ci  na mróz i warunki atmosferyczne,
• ma ym skurczem.
Za jako  wbudowanych materia ów odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegó owe
Materia  do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa  wykonanie
tynku:
• paro przepuszczalnego, pozwalaj cego na swobodne oddawanie wilgoci
przez mur,
• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli
wychodz cych z murów.
Zaleca si  u ycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzuj cych si
nast puj cymi w ciwo ciami:
• zawarto ci  porów powietrza w stwardnia ej zaprawie  40%,
• skurczem  0,20%,
• wzgl dnym oporem dyfuzyjnym Sd  0,5 m,
• przyczepno ci  mi dzy warstwow  na mokro i na sucho  0,1 MPa,
• mrozoodporno ci ,
np.: Deitermann AS + Deitermann PG + Deitermann SP marki Deitermann.
Wykonawca mo e zastosowa  inne materia y pod warunkiem uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru. Zastosowane materia y musz  posiada  Aprobat  techniczn
ITB lub deklaracj  zgodno ci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz spe nia  wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w B.S.E.I . 00.00.00 -
Wymagania ogólne. Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje si
najcz ciej sprz t
ogólnobudowlany zaakceptowany przez In yniera oraz specjalistyczny sprz t
przewidziany przez producenta materia ów. Dla kontroli procesu technologicznego i
wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada  podstawowy sprz t laboratoryjny.
Podczas robót, Wykonawca zobowi zany jest kontrolowa  warunki atmosferyczne, a
podczas robót posiada  do dyspozycji wilgotno ciomierz i termometry do pomiaru
temperatury powietrza i zawilgoconego muru.
Sprz t, maszyny i narz dzia niegwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Niezb dny sprz t do wykonania tynku renowacyjnego
3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa.
3.2.2. Agregat tynkarski.
3.2.3. Wiertarka z mieszad em.
4. TRANSPORT I SK ADOWANIE
Ogólne wymagania dot. transportu podano w B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania ogólne



Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez In yniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i
mrozem. Sk adowanie materia ów musi równie  spe nia  te warunki.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania ogólne
Wykonawca robót winien posiada  udokumentowane do wiadczenie w wykonywaniu
tynków renowacyjnych.
Przed przyst pieniem do prac Wykonawca i In ynier dokonaj  niezb dnych ustale
technologicznych.
Podczas wykonywania prac tynkarskich nale y sporz dzi  protokó , w którym
powinny by  uj te nast puj ce dane:
• warunki pogodowe podczas wykonywania robót,
• stan muru, (wilgo , woda),
• temperatura konstrukcji i materia u,
• informacje o stosowanych materia ach i technologii prac,
• odst py czasowe przed nak adaniem poszczególnych warstw tynku,
• pozosta ci materia u – odpady.
Protokó  z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zu yciu materia ów.
5.2. Przygotowanie cian do nak adania tynku renowacyjnego

cian  nale y dok adnie oczy ci  z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych
zanieczyszcze , oraz usun  zapraw  ze spoin na g boko  ok. 2 cm.
5.3. Wykonanie warstwy szczepnej
Po przygotowaniu powierzchni ciany nale y j rodkiem gruntuj cym hydrofobowym
poprawiaj cym przyczepno  pod a, oraz wzmacniaj cym powierzchnie ciany.
5.4. Wykonanie tynku podk adowego
Na istniej  obrzutk  z tynku sczepnego nale y nanie  (po co najmniej 24
godzinach) warstw  tynku podk adowego (np. Deitermann PG) przy u yciu kielni,

 agregatu tynkarskiego. Nast pnie warstw  tynku, w celu uszorstnienia, nale y
„przeczesa ” w kierunku poziomym za pomoc  np. listwy z batej. Tynk podk adowy
nak ada si  jednowarstwowo o minimalnej grubo ci 1 cm. Po up ywie trzech dni
mo na nak ada  tynk renowacyjny.
5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego
Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) nak adamy na tynk podk adowy
jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jednym
procesie roboczym nie nale y nak ada  cie szej warstwy ni  10 mm. Ukszta towanie
wierzchniej warstwy tynku mo e si  odbywa  po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z
wytycznymi robót tynkarskich, pac  z g bki lub tworzywa sztucznego. Warstw  tynku
w razie potrzeby mo na pokry  pow ok  malarsk .
5.7. Utylizacja odpadów i opakowa
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materia u nale y zutylizowa
zgodnie ze wskazówkami producenta materia u.
6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jako ci materia ów powinna by
przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w B.S.E.I . 00.00.00 -
Wymagania ogólne Kontrol  wytwarzania materia ów prowadzi producent w ramach
nadzoru
wewn trznego. Kontrol  w zakresie odno nych wymaga , w ramach nadzoru
zewn trznego, prowadzi ITB lub upowa niona przez ITB instytucja.
6.2. Badania i kontrola przed przyst pieniem do robót
Za wbudowane materia y oraz badanie ich przydatno ci odpowiada Wykonawca.
Przed przyst pieniem do robót wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi



do akceptacji aktualne wiadectwa bada  materia ów podstawowych wykonywanych
w ramach nadzoru wewn trznego przez producenta (atesty materia ów). Ponadto
Wykonawca zobowi zany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ci do
stosowania, stanu opakowa  oraz w ciwego przechowywania materia ów.
6.3. Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót nale y w sposób ci y kontrolowa  warunki
atmosferyczne oraz wilgotno ciowe na powierzchni muru.
Podczas robót Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  oddzielnie protokó  wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegaj  zatwierdzaniu przez In yniera. Akceptacja ich jest
warunkiem przyst pienia do nast pnego etapu robót.
Prace tynkarskie powinny podlega  sta emu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaj :
• materia  (opakowania, termin przydatno ci do u ycia),
• sprz t w zakresie sprawno ci technicznej,
• obróbka i wykonanie prac,
• udokumentowana kompetencja osób wykonuj cych prace tynkarskie.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar powinien by  wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej
powierzchni muru, przy uwzgl dnieniu faktycznych ilo ci zu ytego materia u.
Obmiar robót odbywa si  w obecno ci In yniera i wymaga jego akceptacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania ogólne
8.2. Odbiory mi dzyoperacyjne
Odbiorom mi dzyoperacyjnym podlegaj  nast puj ce prace:
• przygotowanie powierzchni muru przed na eniem tynku renowacyjnego,
• wykonanie poszczególnych warstw tynku
8.3. Odbiory po zako czeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej
kontroli materia ów i robót. Odbioru dokonuje In ynier na podstawie ogl dzin,
pomiarów i wyników bada  Wykonawcy. In ynier zleci Wykonawcy lub niezale nemu
laboratorium przeprowadzenie uzupe niaj cych bada  i pomiarów wtedy gdy:
• zakres lub cz stotliwo  bada  Wykonawcy s  niezgodne z niniejsz
specyfikacj .
• istniej  jakiekolwiek w tpliwo ci co do jako ci robót lub rzetelno ci bada
Wykonawcy.
Koszty tych bada  ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdz

tpliwo ci In yniera. W przypadku stwierdzenia wad In ynier ustali zakres
wykonania robót poprawkowych. In ynier mo e uzna  wad  za niemaj
zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali  zakres i wielko
potr ce  za obni on  jako . Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny
koszt w terminie ustalonym z In ynierem.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne warunki p atno ci okre lono w B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwyk e. Badanie cech fizycznych i
wytrzyma ciowych.
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB.



ST - B.03.00.00        STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Monta  stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej z zachowaniem detali
architektonicznych.
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót przy
Wykonaniu i monta u stolarki  drzwiowej i okiennej drewnianej z zachowaniem detali
architektonicznych .
1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn .
Przedmiotem opracowania s  wymagania odno nie w ciwo ci materia ów, wykonania
robót oraz ich
odbiorów.
W zakres zamówienia , którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodz  poni sze
roboty:
 - uzupe nienie  o cie y.
- wykonanie i obsadzenie nowych okien drewnianych z zachowaniem detali
architektonicznych wraz z
uszczelnieniem piank  monta ow  i silikonem,
-  wykonanie  podokienników wewn trznych z p ytki ceramicznej ,obróbka o cie y
wewn trznych do lica ciany wokó  otworu okiennego,
- wykonanie i obsadzenie stolarki drzwiowej dwu i jedno skrzyd owej wraz z obróbk

cie y.

1.4 Ogólne wymagania dotycz ce robót:
- specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich

 obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
- wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  ze
specyfikacj
techniczn  i poleceniami inspektora nadzoru.
- dostarczone materia y maj  by  zgodne ze specyfikacj  techniczn  podczas realizacji
robót
wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
-  wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
1.5 Dokumentacja robót
Dokumentacj  robót :
- projekt budowlany
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót (jako dokument pomocniczy do okre lenia wielko ci zamóweinia
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania

ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.



U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów,
dotycz ce
stosowania wyrobów,
- protokó y odbiorów robót,
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Materia y stosowane powinny:
a) posiada  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, ze zapewniono zgodno
z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
b) posiada  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
• Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. a i które spe niaj  wymogi ST.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe ni  tych wymaga  b  odrzucone.
2.2 Rodzaje materia ów do wymiany stolarki drzwiowej i okiennej:
a) okna z drewna klejonego o wilgotno ci nie wi kszej ni  12%  z zachowaniem detali
architektonicznych , w kolorze br zowym,
spe niaj ce n/w warunki:
-  ramy z drewna klejonego na d ugo ci oraz warstwowo na grubo ci o konstrukcji
jednoramowej
z zachowaniem kompozycji , proporcji i detali wykona  jako okna dwudzielne z s upkiem
zewn trznym w o cie nicy, pi ciorz dowe, o nadpro u ukowym, z dwoma lemiami
konstrukcyjnymi w konstrukcji o cie nicy,  dwa dolne rz dy wykona  jako  rozwieralne,
podzia  po aci okiennych wewn trz szybowych szprosami konstrukcyjnymi o grubo ci
min 20mm. Podzia  pi tego rz du ukowego wykona  szprosami konstrukcyjnymi o gr .
min. 15mm.
- szyby pojedyncze  oszklone,
- okucia mosi ne b  w kolorze mosi dzu
- pozosta e materia y wyko czeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodporny, masy klejowe, masy, tynk, zaprawa murarska.

b)  stolarka drzwiowa wykona  jako drzwi pe ne z drewna twardego klejonego o
wilgotno ci nie wi kszej ni  9%,  zewn trzne wykonane jako dwu lub i jednoskrzyd owe
z drewna litego, wewn trzne wykona  jako jednoskrzyd owe p ycinowe
- zabezpieczone przed dzia aniem wilgoci pow okami lakierniczymi w kolorze br zowym.
- O cie nice o grubo ci min. 20cm wykonane z drewna twardego klejonego.
- Nale y zachowa  zabytkowy charakter drzwi.
- Stolarka drzwiowa zewn trzna wyposa ona w zamek antyw amaniowy  wielosztabowy
wielozapadkowe, z szyldem i klamk  o charakterze zabytkowym,
-Stolarka drzwiowa wewn trzna wyposa ona w zamek jednosztabowy wielozapadkowy
z szyldem i klamk  o charakterze zabytkowym,
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które
nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Materia y niezb dne do wykonania robót nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami
producentów



materia ów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji rodków transport-towych i
przepisami ruchu
drogowego.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonanych robót, za ich zgodno  z wymaganiami ST, i
poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2 Wykonanie robót polegaj cych na wymianie stolarki okiennej
d) przemurowanie o cie y do rozmiaru okna lub drzwi,
e) obsadzenie nowych okien i drzwi drewnianych z zachowaniem detali
architektonicznych wraz z uszczelnieniem piank  monta ow  i silikonem,
f) wykonanie  wewn trznych podokienników z p ytki ceramicznej
g) obróbka o cie y wewn trznych do lica ciany wokó  otworu okiennego
h) wywóz elementów i odpadów z rozbiórki.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Kontrol  jako ci robót wykonawca powinien zapewni  poprzez:
• stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach którego b dzie przeprowadza
pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie,

e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej
• sprawdzenie certyfikatów i deklaracji zgodno ci u ytych wyrobów i materia ów,
Wszystkie koszty
zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi
Wykonawca.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar  robót b dzie okre la  faktyczny przyblizony zakres wykonywanych robót,
zgodnie z zestawieniem ofertowym i specyfikacj  techniczn , w jednostkach ustalonych
w zestawieniu.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w zestawieniu
ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlega  b  nast puj cym rodzajom odbiorów:
• odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
odbiorowi po up ywie okresu gwarancji.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu
(ilo ci) oraz jako ci.
Odbiór po up ywie okresu i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem
wad, które ujawni  si  w okresie i gwarancji.
8.2 Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z kosztorysem i specyfikacj  techniczn .
Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na
podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powo ywania komisji oraz



czas jej dzia ania okre li umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji
nast puj ce
dokumenty:
• specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

ytych materia ów i
wyrobów budowlanych,
• ewentualne wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.
• je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
wymienianej stolarki
okiennej z wymaganiami okre lonymi specyfikacji technicznej i przedstawi  je ponownie
do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci
wbudowanej
stolarki zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z
jednoczesnym obni eniem
warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, w przypadku, gdy nie s
mo liwe podane
wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wykonanych
robót, wykona  je
ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich
uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru nale y sporz dzi  protokó  podpisany przez przedstawicieli
zamawiaj cego i
wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
• ustalenia podj te w trakcie prac komisji, ocen  wyników bada , wykaz wad i usterek
ze wskazaniem
sposobu ich usuni cia,
• stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania wymiany stolarki okiennej z
zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego
pomi dzy
zamawiaj cym, a wykonawc .
8.3 Odbiór po up ywie okresu gwarancji
Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej w ramach wymiany,
stolarki okiennej
po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu gwarancji b dzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej .
Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego b dzie podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do
ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy b dzie zg asza  wykonawcy
wszystkie zauwa one
wady w wykonanych robotach.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1 Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawc , za
jednostk  obmiarow



ustalon  dla danej pozycji kosztorysu, przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach
umownych, tj. za
1szt. okna z wykazu stolarki okiennej obj tej wymian .
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST Ceny
jednostkowe robót b
obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, warto  zu ytych materia ów wraz z
kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku
VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy i Rozporz dzenia obowi zuj ce w budownictwie i zamówieniach
publicznych
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

ST - B.04.00.00        POSADZKI I POD OGI
1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru posadzek wykonywanych w nawie poprzecznej zabytkowych ruin ko cio a
poewangelickiego w Ruszowie
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  dokumentów przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót w czasie
remontu
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmuj  wykonanie nowych ok adzin pod óg w
remontowanych
pomieszczeniach.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Posadzka – stanowi wierzchni , u ytkow  warstw  pod ogi u on  na warstwie
no nej podk adzie .
1.4.3. Podk ad – pod e stanowi ce oparcie konstrukcji pod ogi, mo e nim by :
warstwa betonu, zag szczona warstwa mieszanki kruszyw 2-32mm. u ona na gruncie
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania ogólne

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w B.S.E.I . 00.00.00 - Wymagania
ogólne

2.2. P ytki, kleje, zaprawy, izolacje.
yte materia y powinny by  zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione

przez
wykonawc  materia y powinny by  wyra nie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone
przez dostawc



lub producenta w aktualne wiadectwo kontroli lub atest. P ytki klinkierowe lub
terakotowe musz  odpowiada  wymaganiom aktualnych norm pa stwowych lub
wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z
rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziela  zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesiny, np.
grudek.
3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak tak e przy
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku
materia ów,
sprz tu itp.
Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  In yniera.
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu.
3.2. Narz dzia i sprz t do robót pod ogowych
W zale no ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t u ywany w robotach
pod ogowych:
wiadro, paca, szpachla, spoinówka,
poziomica, ata aluminiowa,
mieszarka do zapraw,

otek, przecinak,
szlifierka, maszyna i szczypce do ci cia i amania p ytek.
4. TRANSPORT
Zasady transportu materia ów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie posadzki
1) Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre la
konstrukcj  pod ogi,
wytrzyma  podk adu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek p ytek. Projekt
powinien te
okre la  wielko  spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów pod ogowych oraz
szczelin
dylatacyjnych.
2) W przypadku zbicia istniej cej terakoty, podk ad powinien zosta  dok adnie
oczyszczony i
wyrównany przy u yciu materia ów do wyrównywania i wyg adzania.
3) Do wykonania posadzek z p ytek terakotowych mo na przyst pi  dopiero po
zako czeniu robót
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci nieniowymi.
4) W pomieszczeniach w których wykonuje si  posadzki temperatura nie powinna by
ni sza ni



5°C. Temperatur  t  nale y zapewni  na co najmniej kilka dni przed rozpocz ciem
robót oraz w
czasie wi zania i twardnienia zaprawy.
5) Materia y u ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa  si  w
pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz ciem robót.
6) W pomieszczeniu posadzka powinna by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i
gatunku, je eli projekt nie przewiduje inaczej.
7) P ytki powinny by  wilgotne, lecz nie ca kowicie nasycone wod . Powinny by
zanurzone w
wodzie bezpo rednio przed zastosowaniem na przeci g kilkunastu sekund.
8) Spoiny powinny by  prostolinijne i jednakowej grubo ci
9) Do wype nieniania spoin mo na po kilku dniach od u enia p ytek. Przed
spoinowaniem
posadzka powinna by  zwil ona wod , która nie powinna sta  w spoinach. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwi zaniem, powierzchnia posadzki powinna by
dok adnie
oczyszczona.
10) Posadzka powinna by  czysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw  nale y usun
niezw ocznie w
czasie uk adania p ytek.
11) Powierzchnia posadzki powinna by  równa i stanowi  p aszczyzn  poziom  albo o
okre lonym w
projekcie spadku. Nierówno ci powierzchni mierzone jako prze wity mi dzy
dwumetrow at
kontroln  a posadzk  nie powinny wynosi  wi cej ni  5 mm na ca ej d ugo ci aty.
Dopuszczalne
odchylenia posadzki od p aszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno
by
wi ksze ni  ± 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki.
5.4.5. Warunki bhp przy robotach pod ogowych
Przy wykonywaniu robót pod ogowych wyst puj  nast puj ce niebezpiecze stwa:
a) pora enia pr dem elektrycznym – przy niew ciwym u ywaniu maszyn o nap dzie
elektrycznym
(szlifierek, mieszarek itp.),
b) uszkodzenia stawu kolanowego – przy pracy w pozycji kl cz cej w przypadku nie
zabezpieczenia
kolan odpowiednimi podk adkami,
Aby te niebezpiecze stwa ca kowicie wyeliminowa , nale y:
w zakresie zabezpieczenia przed pora eniem przy u ywaniu aparatów elektrycznych –
nale y te
aparaty uziemi ,
w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami, wynikaj cymi z niewygodnej pozycji
przy pracy –

ywa  podkolanników, wy onych odpowiednim mi kkim materia em (np. grubym
filcem),
w zakresie zabezpieczenia nale ytych warunków ogólnej higieny pracy – przestrzega
czysto ci
osobistej, mycia r k przed spo ywaniem posi ków, u ywania czystej odzie y roboczej
oraz
porz dku w miejscu wykonywania robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 6.
Posadzki powinny spe nia  wymagania normy PN-63/B-10145. Niektóre wymagania i
zasady kontroli
podano w pkt. 8 dotycz cym odbioru robót.
Zbadanie jako ci materia ów i pod y powinno by  dokonywane w sposób okre lony
normami
pa stwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola mo e by  dokonana w sposób
okre lony
wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materia ów, a w przypadku ich

braku w
instrukcjach producentów uzgodnionych z w ciw  jednostk  naukowo – badawcz .
Badanie jako ci
materia ów i pod y powinno by  potwierdzone protoko ami lub wpisem do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 powierzchni wykonanej posadzki.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiór posadzki
Odbiór posadzki powinien obejmowa :
a) sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,
b) sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki, powierzchnia
posadzki powinna
spe nia  wymagania podane w pkt. 5.2.
c) sprawdzenie poprzez ogl dziny i opukiwanie po czenia posadzki z podk adem
d) sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, wk adek
dylatacyjnych itp.;
badania nale y wykona  przez ogl dziny
e) sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania
prostoliniowo ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z
dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin – za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.
f) sprawdzenie wyko czenia posadzki i zamocowania listew pod ogowych lub coko ów;
badania
nale y wykona  przez ogl dziny.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za
jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto
(kwota)
podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w



dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i
transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych
w BO
- 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w
kosztorysie.
Zamawiaj cy mo e uzna  za w ciwa, dogodn  lub pokrewna form  rozlicze  i

atno ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy
odbiorze.
2. PN-63/B-10145. Posadzki z p ytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
4. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
5. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.


