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ST-00 Wymagania Ogólne 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych 
związanych z wykonaniem wzmocnień elewacji budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Białych 7 
w Rybniku. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna 
będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa inwestycji:  

ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. BIAŁYCH 7 W 
RYBNIKU 

Lokalizacja: 44 – 200 Rybnik; ul. Białych 7;  
obręb 0089 Rybnik 
Działki nr 2510/105, 2155/112 

Rodzaj inwestycji:  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:  
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
44 – 200 RYBNIK 
Ul.. KOŚCIUSZKI 17 

1.2.2. Wykonawca:  
Po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  
1.3.1. Zakres robot objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty ogólnobudowlane, opisane w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych : 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE : 

• Roboty ciesielskie (wykonanie podstemplowania zagrożonych nadproży ) - cz. 1 
• Montaż konstrukcji stalowych - cz. 2 
• Wynajem sprzętu 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 
1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

a) Dokumentacja wykonawcza składa się z następujących opracowań 
− Uzupełnienia - (cz. 1 i cz. 2)  do ekspertyzy z dn. 26.06.2018 r.  

o opis techniczny  
o część rysunkowa  
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

− ogólna specyfikacja techniczna 
− szczegółowe specyfikacje techniczne 

Nazwy i kody grup klas, kategorii CPV. 

Grupa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
Kategoria robót: 45262690-4 Remont starych budynków 
Kategoria robót: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
Kategoria robót: 45262680-1 Spawanie 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
Grupa robót: 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i 
lądowej 

Kategoria robót: 45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, 
specyfikacji technicznej,  oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym 
 – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

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

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

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

1.5.5. obiekcie małej architektury  
– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.5.6. budowie  

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

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

1.5.8. remoncie  
– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.5.9. urządzeniach budowlanych  
– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 

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

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

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

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

1.5.14. dokumentacji przetargowej  
– należy przez to rozumieć dokumentację, która wskazuje lokalizację obiektu oraz zakres robót 
przewidziany do realizacji 

1.5.15. aprobacie technicznej  
– należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie  
– należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

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

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

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

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

1.5.21. księdze obmiarów  
– należy przez to rozumieć zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez kierownika 
budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. 

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

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

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

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

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

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

1.5.28. projektancie  
– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dok. projektowej. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania  
– należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.30. ustaleniach technicznych  
– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

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

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

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

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

1.5.35. Wspólnym Słowniku Zamówień  
– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV. 
2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  
Zobowiązuje się Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy 
działającego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego  

2.2. Teren robót budowlanych 
2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót 
Budowlanych przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 
i likwidacji placu budowy. 

2.2.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych 
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność zajęcia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma 
obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o tym fakcie z uwagi na wymóg 
wcześniejszego uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy dróg oraz dostarczenia zatwierdzonego 
„Projektu organizacji ruchu” 

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie 
utrzymywać teren robót bud., podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót bud. oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa 
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się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
a) w zakresie robót zewnętrznych 

− wywóz materiałów odpadowych 
− oznakowanie trasy 
− zasypanie i uporządkowanie placu budowy 
− wykonanie dróg technologicznych 
− ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

b) w zakresie robót kubaturowych 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− wywóz i utylizacja gruzu. 
− próby i pomiary 

Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy choć nie jest dla niniejszego przedsięwzięcia dokumentem wymaganym prawem 
jednak Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnętrznego dziennika budowy 
powinien być prowadzony przez Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robot, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

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

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca 
jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach techn. 
Informacja powinna zostać przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki proj. 
Kierownik budowy i Zamawiający jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co 
najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy 
• Opinie ekspertów i konsultantów 

2.5.1. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy obowiązany jest do 
zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, 
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
4. Materiały 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać 
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
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prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający 
realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały 
posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W 
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
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w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 

7.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program 
zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
7.2. Zasady kontroli jakości robot 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
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Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

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

7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
przetargową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

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

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
8. Obmiar robot 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją 
projektową dla niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów 
z natury) to opracowanie sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki 
obmiarów, niezbędne do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on 
zawierać opis poszczególnych robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek 
obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod warunkiem że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
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umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 
są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
9. Odbiór robot 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

o odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
o odbiorowi częściowemu, 
o odbiorowi końcowemu, 
o odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robot 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robot ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

9.2.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. 

9.2.2. Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot 
z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.2.3. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

o ustalenia technologiczne, 
o wewnętrzny dzienniki budowy  
o deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.2.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
końcowy robót”. 
10.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robot. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a także 
w obowiązujących przepisach. 
11. Przepisy związane 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 
2003r. Dz. U nr 80 z 10 maja poz.718). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 

o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społ. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały bud., urządzenia 
i elementy wyposażenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu 
wyrobów bud. nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stos. według uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bud. 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
nr 121, poz.1138). 
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UWAGA: 
W niniejszej dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia elewacji budynku usługowego przy ul. 
Białych 7 w Rybniku, w skład której wchodzi uzupełnienia do ekspertyzy budowlanej z dn. 
26.06.2018 r., specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót 
i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i 
urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów 
technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie 
realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych 
materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do 
przyjętych w dokumentacji.  
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SST-B-01 ROBOTY CIESIELSKIE, PODSTEMPLOWANIE 
NADPROŻY - cz.1 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem robót ciesielskich - wykonanie podstemplowania nadproża podpartego za pomocą 
stalowych podpór o dopuszczalnym obciążenia podpory 35 kN w ramach przedsięwzięcia:  
ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. BIAŁYCH 7 W RYBNIKU 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach robót objętych specyfikacją szczegółową należy: 

• podparcie nadproży za pomocą belki drewnianej podpartej za pomocą stalowych podpór o 
dopuszczalnym obciążenia podpory 35 kN 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Tarcica 

Sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego na pilarkach ramowych tzw. trakach, 
pilarkach taśmowych lub tarczowych. 
Tarcica pod względem obróbki dzielona jest na: 

• tarcicę nieobrzynaną - obrobione są dwie powierzchnie równoległe, krawędzie nieobrobione, 
jednokrotne przetarcie na trakach 

• tarcicę obrzynaną - obrobione cztery krawędzie i płaszczyzny czołowe  
Tarcica pod względem wymiarów elementów dzielona jest na deski, bale, listwy, krawędziaki, belki 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
2.2. Drewno 

Elementy drewniane powinny być wykonane z drewna sosnowego klasy C24. Należy dobierać drewno o 
możliwie równoległym do krawędzi układzie włókien i małej liczbie sęków. Do konstrukcji drewnianych 
stosować drewno zabezpieczone przed korozją biologiczną, szkodnikami i ogniem o wilgotności nie 
większej niż 18% w stosunku do drewna zupełnie suchego 
Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy 
Krzywizna podłużna  
 a) płaszczyzn   30mm - dla grubości do 38mm 
    10mm - dla grubości do 75mm 
 b) boków   10mm - dla szerokości do 75mm 
    5mm - dla szerokości>250mm 
Wichrowatość   6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu    dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Grupa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
Kategoria robót: 45262690-4 Remont starych budynków 
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Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostpoadłe, 
odchylenia w  
    granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość   niedopuszczalna 
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe : 
 a) w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości 
 b) w szerokości: do +3mm lub do -1mm 
 c) w grubości: do 1mm lub do -1mm 
Odchyłki wymiarowe bali: jak dla desek 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 a) dla łat o grubości do 50mm: w grubości:  +1mm i -1mm dla 20% ilości 
      w szerokości:  +2mm i -1mm dla 20% ilości 
 b) dla łat o grubości powyżej 50mm: w szerokości:  +2mm i -1mm dla 20%ilości 
      w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 
Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż+3mm i -2mm 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm 

2.3. Środki ochrony drewna 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Należy stosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna przed działaniem 
ognia, grzybów, pleśni i owadów. 

2.4. Łączniki 
Wkręty do drewna 
Należy zastosować wkręty do drewna z łbem  stożkowym wg PN-85/M-82503 

2.5. Podpory stalowe  
Podstemplowanie należy wykonać za pomocą dwóch podpór stalowych regulowanych o dopuszczalnym 
obciążeniu 35 kN  
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania danego typu robót, 
jednakże sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ i BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót: piła elektryczna, siekierki, młotki. 
4. Transport. 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej.  
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

4.2. Transport materiałów 
Dostawa samochodem dostawczym, rozładunek ręczny, transport ręczny 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy zakres wykonywanych robót: 

5.2. Wzmocnienie nadproża 
Nadproża należy podeprzeć belką drewnianą przybijając jednocześnie od jej czoła deskę drewnianą o 
wym. w taki sposób aby przybita deska zachodziła (zakrywała naroże zewnętrzne nadproża). Drewniane 
belki należy podeprzeć za pośrednictwem stalowych podpór o dopuszczalnym obciążeniu podpory 35 
kN. Podpory należy rozmieścić w odległości ok. 0,6 m od każdej krawędzi otworu okiennego (lewa i 
prawa strona okna). Pod podpory montażowe należy podłożyć elementy drewniane jednocześnie 
kotwiąc je za pomocą śrub kotwiących przez podporę stalową, aż do elementu ściany pod parapetem. W 
celu prawidłowego osadzenia i zakotwienia w parapecie należy wyciąć otwory umożliwiające osadzenie i 
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zamontowanie podpory stalowej wraz z elementem drewnianym. Po zamontowaniu i zakotwieniu w celu 
zabezpieczenia wyciętego parapetu przed wodą opadową miejsca wycięć i połączeń uszczelnić 
silikonem do obróbek blacharskich w kolorze brązowym. Od góry podporę stalową zakotwić za 
pośrednictwem wkrętów ø 8 mm i długości min. 60 mm. W celu zapewniania prawidłowej pracy, 
odkształceń i kompensacji pomiędzy belką drewnianą nadprożową, a oknem należy włożyć styropian gr. 
2 cm, lub inny elastyczny materiał, który pozwoli na odkształcenia spowodowane różnicą temperatur.   
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
• rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 
• prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji 
• prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
• prawidłowość wykonania złączy 
• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem, działaniem ognia 

7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

− szt. (sztuk) – ilość nadproży do podparcia 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
Odbiór robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie sprawdzenia i badania dają wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo ich część 
za wykonane niewłaściwie. 
− W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

− Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób właściwy i 
przedstawione do odbioru 

− Konstrukcje nie spełniające wymagań lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające 
użytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o 
wielkość ustaloną dla danego przypadku 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
− dokumentacja techniczna,  
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
10. Przepisy związane 

1.1. Normy 
• PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
• PN-EN 844- 3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
• PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 
1.2. Inne dokumenty 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

• Dz.u.2003.047.0401 rozporządzenie ministra infrastruktury z dn.6.2.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych używanych w ramach: 
ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. BIAŁYCH 7 W RYBNIKU 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STS 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym tj. wzmocnienie 
stalowych węzłów podporowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

− Kwalifikacje wykonawcy - konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A 
do PN-B-06200, Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub 
II grupy wg PN-87/M-69009. Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia do 
wykonywania połączeń spawanych klasy 1. Wymagania te dotyczą również firmy 
przeprowadzającej montaż konstrukcji. 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− ustawienie i rozbiórka zestawów zabezpieczających na dachu oraz pomostów pochyłych 
− czas pracy rusztowań 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów do konstrukcji stalowych 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć  zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą 
być trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji 
nośnej. Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z 
odpowiednimi normami a w szczególności: 
• Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
• Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
• Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 

2.2. Stal 
Stal profilowa, walcowana powinna być gatunku St3SX (S235JR), 18G2 (S355JR) 

Płaskownik 
Płaskowniki wg PN-72/H-93202 dostarcza się w grubościach 5-60 mm.  

Grupa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

Klasa robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
Kategoria robót: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
Kategoria robót: 45262680-1 Spawanie 
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Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 mm, dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.  
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 
Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. Materiały do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje 
się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można 
stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

2.3.  Powłoki malarskie 
Powłoki malarskie powinny stanowić ochronę antykorozyjną oraz przeciwpożarową. Warstwa malarska 
powinna spełniać następujące normy: 
• PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. 
• PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne. 
• PN-EN ISO 2308:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć. 
• PN-EN 24624 Farby i lakiery próba odrywania do oceny przydatności. 
Jeżeli w projekcie architektonicznym nie określono inaczej, konstrukcja stalowa wewnętrzna i 
zewnętrzna malowana w całości na kolor RAL 9010. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.  
Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być 
jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być 
oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób niepowodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać 
akceptację projektanta, co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien 
umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania 
powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych elementów konstrukcyjnych. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Materiały należy układać w pozycji 
poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Podstawowe narzędzia przewidziane do 
wykonania robót to: spawarka elektryczna, urządzenia do czyszczenia elementów stalowych z korozji 
oraz nanoszenia środków ochronnych. 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
•  stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
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Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów, aprobaty technicznej, zasadami. 
5. Wykonanie robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. ST. Zakres robót konstrukcji stalowej został 
przedstawiony w Uzupełnieniu do ekspertyzy z dn. 26.06.2018 r. w sprawie stanu echnieczego trzech 
elewacji budynku przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku - cz. 2 

5.1. Wytwarzanie 
Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne konstrukcji 
klasy 2.  
Tolerancje wytwarzania 
Elementy i części składowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. 

5.2. Spawanie 
Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym którego organizację, kwalifikacje, 
uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900. Części 
składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności PN-
M.-6901117. Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200. Dla spoin czołowych blach 
węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. Pozostałe złącza klasy minimum 
R3 wg PN-87/M-69772. Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy 
je określić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czołowych styków 
śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać 
metodami nieniszczącymi). Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.  Najszybciej 
dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie  taki nie daje jednak możliwości 
rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w 
miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie 
radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady złączy spawanych. W zależności od 
wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości złącza.  
- W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace 
spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy 
temperaturze wyższej niż -50C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +50C. Nie wolno 
prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego 
spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co 
maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w 
wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w 
jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z 
jej wykonawcą).  

5.3. Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych 
• Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe – zgodnie z pkt. 7.4.1  3 PN-b06200.  
• Tolerancje montażu – tabl. 16 normy 3 PN-b06200 
Elementy  stalowe  i  betonowe  stykające  się  z  gruntem  dodatkowo  izolować  środkami  bitumicznymi 
. 
Zaleca się wykonanie cynkowania elementów stalowych. 

5.4. Zabezpieczanie elementów konstrukcyjnych  
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne 
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją elementów stalowych 
powinny zostać podane w projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. 
Projekt powinien uwzględniać zasady ochrony przed korozją wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania 
określone w punkcie 8.1 normy PN-8-06200:2002. 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów  
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Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie 
środków i materiałów do zabezpieczeń ognioodpornych konstrukcji powinno być określone w instrukcji 
technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą. Zabezpieczenia p. pożarowe 
powinny być przedmiotem oddzielnego specjalistycznego opracowania wchodzącego w skład projektów 
wykonawczych.  
6. Kontrola jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości wykonania robót obejmować będzie w szczególności: 
− zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
− prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji 
− dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
− sposób zabezpieczenia elementów 
7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

− t. (tona) elementów stalowych  
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
• PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne  
• dostawy.  
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
• Normy wskazane w w/w SST 
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SST-B-03 SKUCIE, UZUPEŁNIENIE TYNKÓW 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wszelkich wykończeń podczas wykonywania robót związanych z 
przedsięwzięciem: 
ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. BIAŁYCH 7 W RYBNIKU 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STS 
W ramach robót objętych specyfikacją szczegółową należy: 

− diagnostyka oraz skucie odpadających okładzin ściennych 
− wykonanie tynków na węzłach podporowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją 
Umowy (Inspektora nadzoru). 

− Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
− przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− diagnostyka istniejącej okładziny ściennej 
− sprawdzenie przyczepności podłoża, 
− wywóz i utylizacja gruzu 
− gruntowanie powierzchni istniejących tynków 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie ryczałtowej. 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe". 
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
− Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw, środków gruntujących i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 

2.5. Siatka Rabitza 
Tkana z drutu gołego żarzonego, średnicza drutu 0,8 mm, oczka o wymiarach 16x20 mm. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót wykończeniowych tak 
mechanicznych jak i narzędzi ręcznych. 
Narzędzia i urządzenia: 
agregaty tynkarskie, przenośne zbiorniki na wodę, pędzle, szczotki, packi, sprzęt do tynków zwykłych, 
mieszanki i pompy do zapraw, aparatury natryskowe z dyszą 415, ciśnieniem 120-150 bar, odkurzacz 
przemysłowy, szpachla nierdzewna mała, szpachla stalowa szeroka, papier ścierny o uziarnieniu 150-
200, kielnia murarska, śrubokręty, wkrętarki, poziomica, frezarka ręczna, młotek, ołówek, rynien 
zsypowych 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.1. Transport materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą elektrycznej 
wciągarki. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
5. Wykonanie robot 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Diagnostyka oraz skucie odpadających okładzin ściennych 
Prace te należy wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. Poprzedzając szczegółową 
inwentaryzacją okładzin ścinanych. 

5.3. Tynkowanie węzłów podporowych 
Siatkowanie: 
Konstrukcję wzmocnienia węzłów podporowych należy w pierwszej kolejności osiatkować przez 
umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji, następnie zagruntować siatkę, wypełniając oczka  
siatki przez nałożenie zaprawy plastycznej.  
Tynkowanie 

− Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu oraz gładzi.  
− Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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− Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
a) Wyznaczenia powierzchni tynku. 
b) Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 
12 cm zanurzenia stożka. 

c) Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

d) Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową 
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając 
go wodą za pomocą pędzla. 
6. Kontrola i jakość robót 

6.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

o Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

o Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 
o Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

o Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez  ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

o zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
o  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
o prawidłowości przygotowania podłoży, 
o przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 
o wyglądu powierzchni tynku, 
o prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
o wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót tynkarskich 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 
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− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostki obmiaru: 

− m2. (metr kwadratowy) 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac. 
8. Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  

8.1. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

8.3. Odbiór robót tynkarskich 
• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 
materiałowe 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia stwierdzenia zgodności lub 

niezgodności wykonania z zamówieniem 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• obsługę sprzętu,  
• ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót 

niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,  
• przygotowanie materiałów,  
• ocenę i przygotowanie podłoży,  
• demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,  
• wykonanie prac tynkarskich,  
• naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
• likwidację stanowiska roboczego,  
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 

wymaganiami specyfikacji,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
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10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
• PN-79/B/06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa warunki kontraktu. 
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SST-B-04 WYNAJEM SPRZĘTU  

 
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wynajmu sprzętu wraz z 
operatorem w ramach przedsięwzięcia: 
ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZY UL. BIAŁYCH 7 W RYBNIKU 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy:  

• transportu pionowego robotników w celu wykonania zabezpieczeń elewacji w/w budynku 
1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 
specyfikacją techniczną 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy 
(Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizację umowy (ZRU). 

 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" pkt 4 
Nie dotyczy. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

3.1. Przenośnik  
Minimalne parametry , które powinien posiadać przenośnik: 

• wysokość robocza: 18,00 m 
• wymiary platformy: 1,80 x 0,80 m (możliwość transportu 2 osób) 
• udźwig: 250 kg 
• napęd na 4x4 4WD 
• przeznaczenie na zewnątrz 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
5. Wykonanie robot 
Nie dotyczy. 

Grupa robót: 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 
prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i 
lądowej 

Kategoria robót: 45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
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6. Kontrola jakości robot 
Nie dotyczy. 
7. Obmiar robot 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
Jednostką obmiarową dla wynajmu - kpl - komplet sprzętu na okres określony w umowie.  
8. Odbiór robot 
Nie dotyczy.  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 10. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną w punkcie 7 niniejszej specyfikacji. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT 
 

10. Przepisy związane 
• Specyfikacje techniczne sprzętu 

 

 


