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STB-0. Wymagania ogólne. Roboty budowlane (CPV 45000000-7)

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - Oddział Rehabilitacji Dziennej i Ambulatoryjnej
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówienia:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i ich kody:
45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223210-1

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45260000-7
specjalistyczne
45320000-6

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

45410000-4

Tynkowanie

Roboty izolacyjne

45430000-0
Pokrywanie podłog i ścian
45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić jego wizję, a także
przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i
sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania
terenu budowy.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający przedostanie się
szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego;
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji
lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni;
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac
przywrócenie do poprzedniego stanu.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w
tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego;
– zamienny projekt wykonawczy modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem azowieckiem - Oddział
Rehabilitacji Dziennej i Ambulatoryjnej
• sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej.
– projekty opisane w umowie.
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót
1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych
2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
3. Urządzenia budowlane – 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;
4. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;
5. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego;
6. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
7. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
8. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;
9. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania
10. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
11. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu elementów dla wykonania
robót budowlanych;
12. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy;
13. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
14. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
15. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
16. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organowi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub
robót dla których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu.
17. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”.
18. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);
19. Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ.
20. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi
przepisami;
21. Inspektor 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 sprawdzeniach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu;
22. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;
23. Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji projektowej do
pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;
24. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsięwzięcia oraz
przyjęcie karty przedsięwzięcia;
25. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;
26. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest producentem lub
wytwórcą;
27. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu;
28. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane – Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);
29. Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych.
a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę składa, się w
szczególności:
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu
robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
30. Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę;
31. Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami);
32. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w szczególności zbiory
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych
robót;
33. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
34. Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
35. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));
36. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;
37. Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiału, pobrane losowo z
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partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;
38. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
39. Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako jednorodna lub identyczna;
40. Seria – określona liczba jednostek wyrobu;
41. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;
42. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe
obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których
mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”;
43. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch
odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych;
44. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach
użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;
45. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób
budowlany jest stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich
ważności;
46. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
47. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych
w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;
48. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen
technicznych;
49. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny;
50. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany;
51. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;
52. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. –
a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych;
53. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
54. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;
55. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji
nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych;
56. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji;
57. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół kodów z systemem
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary – skrót CPV)
stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada zmieniającym;
58. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.),
zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.
1.7.2. Terminy stosowane w umowach
1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz z terminami
rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub
etapów robót;
2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych zwykle przez strony;
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4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, zgodnie z umową,
upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków umowy;
5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływem stron
umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części;
6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje będą
zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z
umową;
7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług;
8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty wykonania robót
lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia;
9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia wykonanych robót lub
usług;
10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej;
11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane roboty, usługi lub
dostawy materiałów na określony dzień;
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej;
13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty wynagrodzenia za
całość robót lub usług wykonanych na określony dzień;
14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru;
15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług;
suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na
jednostkę przedmiarową robót podstawowych;
16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich ilości;
17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela
zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich
dotychczasowych płatności;
18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo że część robót
nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania;
19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego;
20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem
lub bez;
21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i usług wykonawca będzie
naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela;
22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający usunięcie
stwierdzonych wad;
23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i
usterek w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli;
24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu;
25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji lub urządzeń.
1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego
1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
3. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego
służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem
kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
4. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi
technicznej budynku;
5. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym,
służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub
sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;
6. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego
użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku;
7. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a dachem;
8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się główne wejście do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;
9. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub całkowicie poniżej poziomu
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terenu;
10. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów, instalowania węzła cieplnego
oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne;
11. Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię
terenu; powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów, zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków,
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);
12. Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako
kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu,
kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i
kondygnacje magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po
obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad;
13. Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni
całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej
między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy
osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku;
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz takich
zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę
balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości balustrady,
b) nie wlicza się ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad
płaszczyzną dachu;
14. Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku,
określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
15. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów budynku, a w odniesieniu do
okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic;
16. Ściana szczelinowa – ściana wykonana z betonu (lub żelbetu) w wykopie wąskoprzestrzennym, czasowo
wypełnionym zawiesiną z bentonitu;
17. Ściana oporowa – ściana, która zapewnia boczne podparcie gruntu lub która stawia opór parciu innego materiału.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem modernizacji Szpitala Ogólnego w
Wysokiem Mazowieckiem - Oddział Rehabilitacji Dziennej i Ambulatoryjnej
będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym,
jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom
użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały –
spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem j.w. powinny być
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla której
zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego
właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
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wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich
ważności krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych.
Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych SST. Wykonawca
będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).
2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków,
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lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania
opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki
transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do
rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
5.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na
budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
5.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić
prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a
następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego – do państwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę
wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
– przed przystąpieniem do robót:
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych,
– w trakcie prowadzenia robót:
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego,
– po zakończeniu robót:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie
punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.6. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie oddziaływania na
środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji
przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym;
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą
prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez
właściwy organ.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić
podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów
na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób upoważnionych.
Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę
przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu
lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w
kosztorysie.
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (rejestru obmiarów).
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie
określającą wykonany pomiar;
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji;
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d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach;
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jednoznaczny;
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
8

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.
8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości
wykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
3. Protokoły odbiorów częściowych;
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ);
6. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu
na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;
7. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów (wyrobów);
8. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
9. Wykaz przekazywanych kluczy;
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
13. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.
9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy;
– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych
przechodzących na własność Wykonawcy;
– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych;
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy,
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pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za
dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy;
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót;
koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;
stosowanie się do PZJ;
inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
koszty pobierania i badań próbek;
przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
właścicieli sieci;
koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na
składowisko Wykonawcy;
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robót:
a) opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarządcom dróg.
9.2.2. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych i
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, mostków itp. na objazdach
po zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych,
9.3. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów
wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów
niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
Koszt tych robót ponosi Zamawiający.
9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objętym robotami może zaistnieć konieczność wykonania tymczasowych połączeń tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci.
Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

18

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 r. Nr 7, poz. 30).
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).
– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień
publicznych w zakresie zmiany CPV.
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady
89/106/EWG.
10.3. Normy
– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
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nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

STB-1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (CPV 45111000-8)
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
STB-1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (CPV 45111200-0)
STB-1.2 Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1) i roboty w zakresie usuwania gruzu (CPV 45111220-6)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
STB-1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach modernizacji
obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zobót ziemnych przy wykonywaniu
wykopów pod fundamenty i usuwaniu nadmiaru ziemi z budynku, w celu wyrwónania poziomów w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pod projektowane mury oporowe,
- zasypanie i zagęszczenie wykopów
- usunięcie nadmiaru ziemi z budynku pod projektowany poziom posadzki
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW (GRUNTY)
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy zasypce
wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzytane w maksymalnym stopniu.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym.
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie wg warunków odspajania i ładowania
Gęstość
Przeciętne
objętościowa w spulchnienie po
Kateg
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału
stanie
odspojeniu w %
oria
naturalnym
od pierwotnej
kN/m3
objętości1)
1. Piasek suchy bez spoiwa
15,7
od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
11,8
od 5 do 15
Torf bez korzeni
9,8
od 20 do 30
Popioły lotne niezleżałe
11,8
od 5 do 15
2. Piasek wilgotny
16,7
od 15 do 25
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
17,7
od 15 do 25
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grub. do 30 mm
12,7
od 15 do 25
Torf z korzeniami grub. do 30 mm
10,8
od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami
16,7
od 15 do 25
drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty
16,7
od 15 do 25
3. Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
18,6
od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grub. ponad 30 mm
13,7
od 20 do 30
Torf z korzeniami grub. ponad 30 mm
13,7
od 20 do 30
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub
18,6
od 20 do 30
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm
17,7
od 20 do 30
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Kateg
oria

4.

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne
Popioły lotne zleżałe
Less suchy zwarty
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu

Gęstość
Przeciętne
objętościowa w spulchnienie po
stanie
odspojeniu w %
naturalnym
od pierwotnej
kN/m3
objętości1)
19,6
od 20 do 30
17,719,6
od 20 do 30
17,719,6
od 20 do 30
18,6
od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie
do 10 kg
1)

19,6

od 25 do 35

20,6

od 25 do 35

20,6

od 25 do 35

16,7
19,6

od 25 do 35
od 25 do 35

19,6

od 25 do 35

Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe wartości
przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

Załącznik 2
Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205
Grupy gruntów
Jedno
Lp. Wyszczególnienie właściwości
stki
niewysadzinowe
wątpliwe
1. Rodzaj gruntu
– rumosz niegliniasty
– piasek pulasty
– żwir
– zwietrzelina
– pospółka
gliniasta
– piasek gruby
– żwir gliniasty
– piasek średni
– pospółka gliniasta
– piasek drobny
– żużel nierozpadowy

2.
3.
4.

Zawartość cząstek
< 0,075 mm
> 0,02 mm
Kapilarność bierna Hkb
Wskaźnik piaskowy WP

wysadzinowe
mało wysadzinowe
– glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
– ił, ił piaszczysty, ił
pylasty
bardzo
wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył piaszczysty
– glina piaszczysta,
glina pylasta
– ił warstwowy

%
m

< 15
<3
< 1,0
> 35

od 15 do 30
od 3 do 10
≥ 1,0
od 25 do 35

> 30
> 10
> 1,0
< 25

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wszelkie obiekty i urzadzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu usunąć przed
wozpoczęciem robót.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wytyczyć pnkty główne i punkty charakterystyczne murów oporowych,
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przebiegu osi, obrysów, krawędzi itp., w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych,
jak i elementów konstrukcji obiektów. Wyznaczyć punkty wysokościowe.
Wytyczenie krwędzi wykopu i linie budynki powinny być wyznaczone na ławach ciesielskich.
Roboty ziemne i budowlane zewnętrzne oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym
działaniem wody. W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów
atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi
odpływ wody poza teren robót.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robót
imożliwie szybko zasypane.
Ściny wykopu należy tak kształtować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym uwzględniać wszystkie
oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu.
W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstrukcji, w celu ochrony struktury
gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głebokości mniejszej od projektowanej co najmniej o
20-60cm w zależności od rodzju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu przestrzeni roboczej wynoszącej nie mniej niż 0,80m.
Wykop wykonać ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Założono nachylenie skarp 1:1.
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład przewidziany
do zasypania wkopu po jego zabudowaniu.
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie powinien być
zamarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych). Wykop należy
zasypywać warstwami 20-30cm, które po ułożeniu powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia I nie
s
mniej niż 0,97.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby
nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji.
Odchyłi od wartości projektowanej nie powinny być większe niż:
±5cm - dla rzędnych dna wykopu fundamentowego
±10% - dla nachylenia skarp wykopów
Wykopy o określonych wymiarach wykonywać w bezpieczny sposób.
Po usunięciu nadmiaru gruntu z modernizowanych pomieszczeń, zagęścić do wymaganego stopnia zagęszczenia.
Przy usuwaniu gruntu z miejsc przeznaczonych na podbicie betonem zachować szególną ostrożność. Odkrywać
ściany odcinkami maksymalnie 1m.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem i wymaganiami normy, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na stateczność skarp wykopów, prawidłowości ich odwodnienia oraz dokładność wykonania usytuowanie,
wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu).
Kontrolę zagęszczenia gruntu badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowj szkieletu gruntowego. Zaleca się
oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04881.
Częstotliwość testowania zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niż 3 testy na 500m3 objętości zasypki,
lecz nie rzadziej niż 1 test co 30 m długości ściany konstrukcji.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.1. Zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
3
Jednostką obmiarową jest m w wykopie.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na podstawei wyników
rozpoznania geotechnicznego lug geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części, a najpuźniej przed ich wbudowaniem.
Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (podloże gruntowe pod
fundamenty konstrukcji, zagęszenie).
Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na
podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu wkonanych robót.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.
Normy
1. PN-B-02481:1998
2. PN-EN 1997-2:2009
3.
4.
5.
6.

PN-B-04481
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B-06050

7.

PN-S-02205:1998

Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża
gruntowego.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów (norma wycofana).
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej (norma wycofana).
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu (norma wycofana).
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana).
Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.

STB-1.2 Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1) i roboty w zakresie usuwania gruzu (CPV 45111220-6)
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i usuwania gruzu w
ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót rozbiórkowych i usuwania gruzu w
części modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie modernizacji
obiektów budowlanych i obejmują:
- rozbiórkę murka w szczycie budynku pod projektowane schody,
- rozbiórka ścianek działowych wg projektu wykonawczego
- rozbiórka ścian konstrukcyjnych, w celu poszerzenia otworów drzwiowych,
- rozbiórka glazury, parapetów okiennych,
- rozbiórka tynków na ścianach,
- rozbiórka posadzki z lastryko,
- rozbiorka podłogi betonowej na gruncie,
- usuwanie gruzu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej.
Elementy do rozbiórki uwzględnia dokumentacja projektowa
1.4.1. roboty rozbiórkowe - roboty budowlane majęce na celu demontaż elementów wchodzących w skład
istniejącego obiektu budowlanego
1.4.2. odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich
pozbycia jest obowiązany
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały sprzęt potrzebny do czynności rozbiórkowych zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych
elementów.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny byż eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w
stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowanie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez
przeszkolone osoby.
Sprzęt do robót rozbiórkowych:
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- młoty kujące,
- szlifierki do cięcia betonu i zbrojenia,
- młotki i przecinaki metalowe,
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczególnych wlementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować
projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki.
Przyjęto wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.
Metody rozbiórki dzieli się na: ręczne i mechaniczne.
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie
elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych.
Elementy wykończenia i wyposażenia znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników.
Posadzkę lastyko wraz z podkładem betonowym rozdrabniać młotami udarowymi. Między pomieszczeniami
przewidzianymi do obniżenia poziomu posadzki, a pomieszczeniami nie przeznaczonymi do obniżenia posadzki - w
miajscach przejścia używać pilarek diamentowych.
Przewidziano skucie wszystkich tynków na ścianach.
Materiały z rozbiórki wywozić na autoryzowane składowiska odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzanych
zgodnie ze specyfikacjami oraz projektem wykonawczym.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.1. Zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r)

STB-2. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (CPV 45223210-1)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
STB-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych przy poszerzaniu
otworów drzwiowych w ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót konstrukcyjnych przy poszerzaniu
otworów drzwiowych w części modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcyjnych w czasie modernizacji
obiektów budowlanych i obejmują:
- stęplowanie zagrożonych stropów,
- obsadzenie kształtowników ze stali zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
- zabezpieczenie kształtowników w bruzdach,
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały stosowane w celu wzmocnienia nadproży drzwiowych:
- dwuteownik 140 o długości i ilości wg projektu konstrukcyjnego,
- płaskowniki stalowe grubości 6mm o długości, szerokości i ilości wg projektu konstrukcyjnego,
- pręty gwintowane, podkładki i nakrętki stalowe,
- kątowniki L75x75x6 o długości i ilości wg projektu konstrukcyjnego,
- cegły,
- zaprawa murarska,
- zaprawa tynkarska,
- siatka rabitza,
- profile stalowe do zabudowy g-k,
- płyty GKF,
- wełna mineralna.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.
Wszystkie urzadzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny byż
dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją
konstrukcyjną.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonać stemplowanie stropu w modernizowanych pomieszczeniach w miejscach poszerzanych otworów drzwiowych
po obu stronach otworu. Stęple ustawiać max. co 60cm z belką wieńczącą pod stropem (dźwigar dwuteowy) z
uchwytami. Stęple usztywnić trójnogami.
Wykuć z jednej strony bruzdy wg pojektu konstrukcyjnego, a następnie wykonać poduszki betonowe grubości min.
20cm. Osadzić belkę stalową. Czynności powtórzyć z drugiej strony otworu drzwiowego.
Obie belki połączyć prętami gwintowanymi fi12 co 50cm. Mędzy gorne półki belek i ścianę nad nimi wbijać co 30cm
kliny stalowe gr. 8mm. Szczelinę wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą.
Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do poszerzania otworów drzwiowych.
Od spodu belki stalowe połaczyć płaskownikami co 50cm poprzez spawanie.
Belki stalowe nadprożowe, płaskowniki zabezpieczyć antykorozyjnie przed ich montażem.
Tak osadzone belki należy osiatkować i wyszpałdować.
Przy poszerzaniu otworów drzwiowych przewidziano zastosowanie kątowników stalowych L75x75x6. Są to nadproża
N/100 i N120. Kątowniki zabezpieczyć antykorozyjnie. Wykuć bruzdy w murze. Osadzić kątowniki wg projektu
konstrukcyjnego. Połaczyć kątowniki prętami gwintowanymi fi12.
Bruzdy wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą. Poszerzyć otwory drzwiowe. W celu doprowadzenia otworu
drzwiowego do wymaganej wysokości zastosować lekką obudowę pokrytą płytami z wypełnieniem wełną mineralną.
Dopuszczalna odchyłka montażowa belek stalowych na przeciwnym końcu belki to: L/500 nie więcej niż 10mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem konstrukcyjnym. Roboty należy odebrać przed
zakryciem widocznych elementów konstrukcyjnych - belek, kształtowników.
Kontrola powinna obejmować również kompletność połączeń i powłoki ochronne.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Roboty należy odebrać przed zakryciem widocznych elementów konstrukcyjnych - belek, kształtowników.
Kontrola powinna obejmować również kompletność połączeń i powłoki ochronne.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

Ogólne badania i wymagania.

STB-3. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
prace specjalistyczne (CPV 45260000-7)
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
STB-3.1 Betonowanie konstrukcji (CPV 45262311-4)
STB-3.2 Zbrojenie (CPV 45262310-7)
STB-3.3 Roboty murarskie (CPV 45262522-6)
STB-3.4 Wyrównywanie podłóg (CPV 45262321-7)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
STB-3.1 Betonowanie konstrukcji
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych w ramach modernizacji
obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
betonowych w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych w czasie modernizacji
obiektów budowlanych i obejmują:
- betonowanie murów oporowych,
- betonowanie schodów,
- podkład betonowy na gruncie w pomieszczeniach przeznaczonych do obniżenia posiomu posadzki.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
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Materiały:
- beton C20/25 (B25): do elementów konstrukcyjnych: mury oporowe, schody, podbicia murów konstrukcyjnych,
fundamenty pod scianki działowe
- chudy beton C8/10 (B10): jako podkład pod ustawianie zbrojenia ław fundamentowych, schodów oraz jako podkład
przy wykonywaniu posadzek
Zakłada się, że beton będzie pozyskiwany z certyfikowanych wytwórni betonowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Do robót betoniarskich - układania betonu w szczególności murów oporowych, schodów niezbędne jest deskowanie.
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewniać sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji
podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu.
Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej.
Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była więkasz niż 150mm.
Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem meieszanki betonowej obficie zlać wodą.
Dopuszczale odchyłki wymiarowe rusztować i deskowań:
a) w odległości między podporami zginanych elementów deskowania:
- na 1m długości do ±25mm
- na całe przęsło nie więcej niż ±75mm
b) wychylenie od pionu
- na 1m szerokości nie więcej niż ±5mm
- na całą wysokość konstrukcji w fundamentach nie więcej niż ±20mm
- na całą wysokość konstrukcji w ścianach o wysokości do 5m nie więcej niż ±10mm
c) przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż
- w fundamentach ±15mm
- w ścianach ±10mm
d) w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian +5 (odchyłka ujemna niedopuszczalna)
e) miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą długości
2m) ±3mm
f) grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych ±2mm
Deskowanie ścian prostych wykonuje się z desek grubości 20-25mm. Deski przybija isę posiomo do słupków
(100x100mm lub 120x120mm), a następnie rozpiera i wiąże ściągami drucianymi fi 3-6 obie tarcze. W zależności od
wysokości ściany słupi rozstawia się co 1,2-2m.
Ławy wysokości do 50 cm deskuje się dwoma tarczami zbitymi z desek grubości 20-25mm i wzmacnianych
nakładkami szerokości 80-100mm z takich samych desek, a następnie usztywnia, przybijając krawędziaki o
wymiarach przekroju 80x100mm. Same tarcze podpiera się zastrzałami do 1,5-2m i stabilizuje kołkami wbitymi w
ziemię.
Do zagęszczania betonu używać wibratorów pogrążalnych lub powierzchniowych.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Betonowanie ścian oporowych wykonywać całościowo lub częściami.
Na schodach układać mieszankę betonową jak w projekcie wykonawczym.
Podbicie betonem ścian wykonywać odcinkami maksymalnie 1m posuwając się od środka śćiany lub od jej jednego
końca - następnie przeciwległy koniec - na zmianę.
W fundamentach układać mieszankę zgodnie z proektem wykonawczym.
Beton na gruncie układać jako podkład pod posadzki. w miejscach otworów drzwiowych i innych nacinać jako
dylatacja - wkładać przekładkę dylatacyjną.
Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki
powinien być zgodny z opracowaną rcepturą.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do rozsegregowania składników mieszanki betonowej. Dlatego wysokośc
swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3m.
Beton dojrzewający należy pielęgnować poprzez chronienie odsłoniętych powierzchni betonu przed szkodliwym
działaniemw szcególnośći wiatru i promieni słonecznych.
Utrzymywać beton w stałej wilgotności:
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku,
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od jego ułożenia. Jeżeli temperatura
wyności +15stC i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać do 3godz. w dzień i co najmniej raz w
nocy, a w następnych dniaj - conajmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5stC, betonu nie
polewa się.
Boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów.
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Usuwanie elementów podtrzymujących deskowanie wznoszonej konstrukcji należy prowadzić w takiej kolejności, aby
nie spowodować szkodliwych naprężeń konstrukcji.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych:
a) odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
- na 1m wysokości 5mm
- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20mm
- w ścianach 15mm
b) odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m płaszyzny w dowolnym kierunku 5mm
- na całą płaszczyznę 15mm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Roboty należy odebrać przed zakryciem widocznych elementów konstrukcyjnych - zbrojenie.
Odbiorowi podlegają deskowania w szczególności murów oporowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-06250

Beton zwykły.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

STB-3.2 Zbrojenie
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia w ramach modernizacji obiektu
opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zbrojarskich w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zbrojarskich w czasie modernizacji
obiektów budowlanych i obejmują:
- zbrojenie murów oporowych,
- zbrojenie schodów,
- zbrojenie ław fundamentowych.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- stal zbrojeniowa gładaka A-I (S235J)
- stal żebrowana A-IIIN (RB500W)
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Cięcie i gięcie prętów powinno odbywać się ręcznie lub mechanicznie.
Do cięcia zbrojenia używa się gilotyn lub pilarek tarczowych.
Gięcie odbywa się za pomocą giętarek ręczych lub mechanicznych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Pręty zbrojenia prze ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych poduktów korozji, kurzu i innych zanieczyszczeń.
Stosowane pręty nie powinny mieć miejscowych wykrzywień przekraczających 4mm.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie ulegało
uszkodzeniom i przmieszczeniom poodczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosuje się
różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe.
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia:
a) od wymiarów siatek i szkiletów wiązanych:
- w długości elementu ±10mm
- w szerokości (wysokości) elementu
przy wymiarze do 1m ±5mm
przy wymiarze powyżej 1m ±10mm
b) w rozstawie prędów podłużnych, poprzecznych i strzemion:
- przy średnicy fi<20mm ±10mm
c) w grubości warstwy otulacjacej +10mm
d) w położeniu poączeń (styków) prętów ±25mm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Zbrojenie przed betonowaniem należy odebrać. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z
projektem oraz wymaganiami norm.
Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy,
długość zakotwienia.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991

Pręty żebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

STB-3.3 Roboty murowe
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w ramach modernizacji
obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót murowych w części modernizowanej
budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych w czasie modernizacji
obiektów budowlanych i obejmują:
- murowanie ścianek działowych,
- podmurowanie istniejących ścianek działowych,
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- bloczki silikatowe gr. 12cm (R'
=47dB), REI 120
A,1

- zaprawa murarska do bloczków silikatowych
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Mury wznosić warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z
projektem wykonawczym.
Minimalne przesunięcie spoin porzecznych wynosi 50mm.
Mury tynkowane po zakończeniu murowania należy wykonać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną
na głębokość ok. 15mm od lica.
W miejscach połączeń ze starymi murami stosować zbrojenie łączące wznoszony mur z istniejącą ścianą (min. co 3
spoina).
Ściany przeznaczone do podmurowania, murować odcinkami maksymalnie 1m na przygotowanym odpowiednio
podłożu (fundamentach).
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji w klasie tolerancji N1/N2:
- wysokość i długość dla kożdego pomieszczenia ±20mm/±10mm
- usutuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm/±5mm
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm/±10mm
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 / h/400
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 / ±5mm lub h/1000
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm w przypadku murów pełnych.
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywieie) nie powinno być
większe niż:
a) na odcinku 1m:
- 5mm przy klaskie tolerancji N1,
- 3mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku całej ściany:
- 20mm przy tolerancji N1,
- 10mm przy tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:
a) przy wymiarze otworu do 1,0m:
+15, -10mm przy klasie tolerancji N1,
+6, -3mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0m:
+15, -10mm przy klasie tolerancji N1,
+10, -5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
- ±20mm przy klasie tolerancji N1,
- ±10mm przy klasie tolerancji N2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:
I - klasa kontroli wykłej,
II- klasa kontroli rozszerzonej.
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Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wytobów i materiałów oraz wykonania robót.
Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub koreślonych
operacji.
Do kontroli przy wykonywaniu robót murarskich stosować klasę kontroli I.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Dostawa materiałów silikatowych powinna być wyraźnie identyfikowana deklaracją właściwości użytkowych.
Badania ścianek działowych polega na sprawdzeniu poprawności wymiarowych ich usytuowania.
Sprawdzenie pionowości i pozimowości warstw muru.
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzju, klasy, wymiarów i
asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.
Sprawdzenie prawidłowości wkonania ścianek działowych, nadproży należy przeprowadzić na podstawie oględzin.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12066:1998

Wyroby budowlnae silikatowe. Cegły, bloki, elementy.

STB-3.4 Wyrównywanie podłóg
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyrównywaniem
podłóg w ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót związanych z wyrównywaniem
podłóg w części modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyrownywaniem podłóg w
czasie modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- wyrównywanie podlog na izolacji cieplnej wewnątrz budynku,
- wyrównanie podłogi przy projektowanych schodach zewnętrzych,
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- cement portlandzi CEM I 42,5
- piasek - pulpa
- woda pochodzaca ze źródeł poboru wody dopuszczonych do celów pitnych
- posadzki samopoziomujące cementowe,
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Do robót związanych z wykonaniem wyrównania podłogi używać:
- podajnik zapraw cementowych i betonów,
- zacieraczki do betonu.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Do robót podłogowych można przystąpić, gdy ściany są już otynkowane. Powierznia podłoża powinna bć wyrownana,
sprawdzone też powinno być jego położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki.
Powierzchnia podłoża nie może wykazywać większych odchyleń niż ±5mm/m od płaszczyzny poziomej. Powierzchnia
lub warstwy wyrównawcze podłogi powinny być zatarte na ostro.
Wokół pomieszczeń ustawić w pozycji pionowej piankę dylatacyjną.
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Szczeliny te
2
powinny ograniczać pola o powierzchni nie większej niż 36m , przy długościboku prostokąta nieprzekraczającej

6m. Szczelinę przeciwskurczową w podkładzie cementowym stanowi nacięty ręcznie lub mechanicznie
rowek głębokości ok. 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać
2-2,5 krotnej szerokości korytarza. Szczeliny przeciwskurczowe wykonywać również na fragmentach
oddzielających pomieszczenia.
Grubość podkładu zgodnie z projektem budowlanym wynosi 60mm.
Wytrzymałość podkładu cementowego nia ścinanie nie powinna być mniejsza niż 12MPa, a na zginanie nie
mniejsza niż 2MPa.
Zaprawę cementową o stosunku cementu do piasku 1/3 układa się między listwami kierunkowymi
wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem packą.. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej
zaprawy
W pomieszczeniach gdzie przewiduje się wykonanie wykładzin PCV należy wykonać podkład z zaprawy
samopoziomującej cementowej.
Odchylenia powierzchni podkładu od płaszcyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i
5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Odbiorowi podlega dokładnośc wypoziomowania - w szczególności pod wykładziny PCV.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-19701:1997

Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-B-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-32250:1988

Materiały budowlane. Woda do celuow budowlanych.

STB-4. Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6)
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
STB-4.1 Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6)
STB-4.2 Izolacja cieplna (CPV 45321000-3)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
STB-4.1 Roboty izolacyjne
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1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych w ramach modernizacji
obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
izolacyjnych w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych w czasie modernizacji
obiektów budowlanych i obejmują:
- izolacje murów oporowych i ścian,
- izolacje z folii,
- izolacje z folii w płynie.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- izolacyjne masy powłokowe - mury oporowe,
- papy zwykłe - izolacja pozioma fundamentów,
- folia w płynie - pomieszcenia mokre,
- folie polietylenowe
Izolacyjne masy powłokowe wyróżniamy:
- masy na rozcieńczalnikach organicznych(asfaltowe, asfaltowo-kauczukowe, polimerowe), których nie stosujemy
wewnątrz obiektów,
- masy dyspersyjne (na rozcieńczalniku - wodzie),
- masy szpachlowe układane za pomocą kielni lub szpachli.
Papy zwykłe izolacyjne na osnowie z włókna szklanego czy poliestrowego.
Folie polietylenowe izolacyjne grubości 0,15 i 0,3mm.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Do izolacji z mas powłokowych, folii w płynie stosujemy różnego rodzaju pędzle lub szpachle.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Powłoki z mas powinny być układane na równym, sztywnym i zagruntowanym (rozcieńczoną masą) podłożu co
najmniej w dwóch warstwach. Uzyskiwane w ten sposób izolacje mają zwykle grubość 0,2-3mm, określoną
elastyczność, ale równocześnie są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne.
Najczęstsze usterki izolacji z mas powłokowych powstają w wyniku:
- braku właściwego przygotowania powierzchni (wyrównania),
- niezagruntowaniu powierzchni pod daną masę izolacyjną odpowiednim dla niej środkiem gruntującym,
- zanidbania zalecenia, że warstwy następne należy układać po wyschnięciu warstwy poprzedniej; ma to szczególne
znaczenie w przypadku użycia emulsji bitumicznych na rozcieńczalniku - wodzie, które powinny być nakładanew co
najmniej trzech warstwach (kolejna warstwa w innym kierunku niż poprzednia, co zmniejsza prawdopodobieństwo
nakładania się osłabień), ze względu na to, że poszczególne warstwy są cienkie i wolno odsychają.
Papy zwykłe izolacyjne upładamy po zagruntowaniu powierzchni fundamentów. jednowarstwowo wewnątrz budynku,
dwuwarstwowo na zewnątrz budynku.
Folie w plynie nakładamy na ściany i podłogi w pomieszczeniach mokrych przewidzianych do remontu. w narożnikach
ścian, narożnikach łączocych powierzchnie poziome z pionową, przy wypustach instalacji sanitarnej używamy taśm
izolacyjnych, które wklejamy na materiał folii w płynie. Izolację z folii w płynie układamy dwuwarstwowo za pomocą
pędzla lub jednowrstwowo za pomocą szpachli, tak aby ich grubość wynosiła min. 2mm.
Folie polietylenowe izolacyjne układamy na równym podłożu betonowym. Izolacja z folii może być przyklejana do
podłoża lub układana nasucho. Do przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy. Folie powinny być łaczone na
zakłady szerokości 10-20cm. Zakłady należymocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem
jest niedopuszczalne.
Przewody przechodzące przez izolację powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przenikanie wody.
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

33

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Odbiory izolacji odbywa się w dwóch etapach:
1) odbiory międzyfazowe (częściowe),
2) odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:
- jakości materiałów,
- podkładu pod izolację,
- każdej warstwy izolacyjnej,
- uszczelnienia i obrobienia miejsc szczególnie wrażliwych na przecieki.
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentają techniczną.
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
- poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu),
- rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie).
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie:
- ciągłości warstwy izolacyjnej,
- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz
wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia
zakładów, itp.)
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,
- występowania ewentualnych uszkodzęń.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 1, cz. 3. Budownictwo ogólne.
Arkady, Warszawa 1990.
- Szymański E.: Izolacje budowlane [w: Kalendarz Budowlany 2000]. WCPT PZITB, Wrszawa 2001.
- Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, tom. 3/1. Arkady, Warszawa 1987.
STB-4.1 Izolacje cieplne
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych cieplnych w ramach
modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót izolacyjnych cieplnych w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych cieplnych w czasie
modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- izolacje cieplne podłóg na gruncie.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- styropian EPS 100.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Styropian układamy na sucho jednowarstwowo - w przypadku grubości 3m, i dwuwarstwowo w przypadku grubości
10cm (dwa razy 5cm na mijankę).
W miejscach przechodzenia przewodów zastosować styropian granulowany.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Odbiorowi poddać:
- twardość użytego styropianu,
- grubość użytego styropianu.
- miajsca przechodenia przewodów instalacyjnych - wypełnienia styropianem granulowanym.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

STB-5. Tynkowanie (CPV 45410000-4)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w ramach modernizacji
obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót tynkarskich
w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich w czasie modernizacji
obiektów budowlanych i obejmują:
– przygotowanie podłoża,
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót
tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów
tynków zwykłych.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a także podanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.
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Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej
warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) – warstwa, która poprawia przyczepność tynków do podłoża oraz wyrównuje chłonności podłoża.
Narzut – druga warstwa tynków wielowarstwowych kat. II, III lub IV.
Gładź – warstwa wykańczająca tynków kat. III i IV.
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- zaprawa cementowo-wapienna (woda, piasek, cement, wapno)
- lub gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków cementowo-wapiennych
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 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 zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku należy
stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Cement
Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, składnik większości mieszanek i zapraw budowlanych.
Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak margiel lub wapń i glina. Surowce te wypala się w piecu
cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).
Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:
Cement portlandzki – najczęściej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania.
Cement portlandzki wieloskładnikowy – przy jego użyciu przygotowuje się m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.
Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do przygotowywania zapraw.
Cement murarski – cement o składzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z większą ilością dodatków;
stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych.
Cement stosowany do robót tynkarskich winien spełniać wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do
zapraw najczęściej stosuje się cement portlandzki lub cement murarski, który winien spełniać wymagania normy
PN-EN 413-1:2011 „Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności”.
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.
Wapno
Spoiwo stosowane jako materiał wiążący w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialność, nadaje jej
paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną.
Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spełniać wymagania norm: PN-EN 945-1 „Wapno budowlane –
Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PN-EN 459-2 „Wapno budowlane – Część 2: Metody badań” oraz
PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności”.
Są dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno hydratyzowane – wapno to otrzymuje się w wyniku gaszenia wapna palonego wodą. Głównym jego
składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. Znane jest również pod nazwami wapno
suchogaszone i wapno budowlane.
Wapno palone – wapno to uzyskuje się przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze
powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawałkowej
(wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone mielone).
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować zarówno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone
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w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych
Wielu producentów oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, które rozrabia się wodą, zgodnie ze
szczegółowymi zaleceniami producenta.
Zaprawy tynkarskie klasyfikowane są według normy PN-EN 998-1:2016-12. Najważniejszym podziałem według
normy jest klasyfikacja według właściwości i sposobu zastosowania. Są zatem zaprawy tynkarskie: GP – ogólnego
przeznaczenia, LW – lekkie i OC – do tynków jednowarstwowych.
Akcesoria tynkarskie
Akcesoria stosowane do wykonywania robót tynkarskich winny spełniać wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009
„Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne”
oraz PN-EN 13658-2:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań –
Część 2: Tynki zewnętrzne”.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
– do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
– do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z
mieszadłem wolnoobrotowym,
– do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
Środki transportu do przewozu wyrobów przeznaczonych do wykonania robót tynkarskich workowanych powinny
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1
tygodnia, zwilżane wodą.
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy sprawdzić materiały przeznaczone do ich wykonania.
Należy skontrolować czy spełniają wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie upłynął okres ich ważności.
W przypadku materiałów workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.
Podłoża dla wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
„Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie
wewnętrzne”.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
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substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła albo wypalając je
opalarką elektryczną lub lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynk musi być:
– równe,
– nośne i mocne,
– wystarczająco stabilne,
– jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilijne (zwilżalne),
– szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
– wolne od wykwitów,
– nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania wypełniać zaprawą spoin na głębokości
5-10 mm od lica ściany.
Przed wykonaniem tynkowania stropów ceglanych należy upewnić się, że zaprawa nie wystaje poza lico cegieł i w
razie potrzeby usunąć jej nadmiar oraz skontrolować osiatkowanie dolnych półek belek stalowych.
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z cegieł obficie zwilżyć wodą.
Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, kształtowniki) muszą być w pełni osiatkowane siatką
cięto-ciągniona lub plecioną z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm układaną z minimalnym zakładem 30 mm. Podłoże
metalowe i siatka winna być oczyszczona z rdzy oraz odtłuszczone. Po zamocowaniu do podłoża siatka winna być
pokryta zaczynem cementowym (rzadką zaprawą cementową).
Dla tynków gipsowych zarówno podłoże jak siatkę należy zabezpieczyć przed korozją.
Siatka stanowiąca samodzielne podłoże nie może mieć oczek większych niż 100x100 mm i dla zapewnienia
odpowiedniej sztywności winna być wzmocniona prętami stalowymi.
Wykonywanie tynków zwykłych ręcznie
Tynki cementowo-wapienne są stosunkowo odporne na działanie wilgoci i wód opadowych. Mają także dobrą
wytrzymałość mechaniczną. Nie mają jednak tak dobrej paroprzepuszczalności jak tynki wapienne. Stosowane są
jako tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne w pomieszczeniach wymagających wypraw mocniejszych i odpornych na
uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Używa się ich jako narzutu wewnętrznych tynków wapiennych
w pomieszczeniach mieszkalnych, na ścianach i sufitach betonowych lub ze starej cegły.
Zaprawy tynkarskie winny spełniać wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania dotyczące zapraw do
murów – Część 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie także normy PN-10104:2014-03 „Wymagania
dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy”.
Orientacyjna ilość składników na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:
Tynki cementowo-wapienne
cement
ciasto wapienne
piasek
woda
warstwa tynku
[kg]
[m3]
[m3]
[dm3]
obrzutka 1:0,5:4,5
247
0,10
0,94
około 210*
narzut
1:1:6
189
0,16
0,96
około 205
gładź
1:2:9
124
0,21
0,95
około 215*
* stosuje się bardziej rzadką konsystencję, więc ilość wody będzie większa
Gotowe suche mieszanki tynków
Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodą aż do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje
się pomocą wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadeł. Ilość dozowanej wody zależy od wymaganej
konsystencji zaprawy, rodzaju (chłonności) podłoża, wilgotności i temperatury otoczenia. Zwykle jest to około 4,5-5,0
dm3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zwykle
zachowuje właściwości użytkowe około 3 godziny. Jednak w każdym wypadku należy postępować ściśle według
zaleceń/instrukcji producenta mieszanki.
Tynki trójwarstwowe zalicza się do kategorii III. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać
według pasów i listew kierunkowych.
Tynki trójwarstwowe wykonuje się z obrzutki i narzutu i dodaje się jeszcze trzecią, cienką warstwę gładzi z rzadkiej
zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o prześwicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest
zwykle bardziej tłusta, z większą ilością spoiwa, niż do wykonania narzutu.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia należytej przyczepności należy narzut
dobrze nawilżyć wodą. Grubość gładzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawę nanosi się ręcznie kielnią, a następnie
rozprowadza pacą. Gdy tylko stężeje, zaciera się ją packą styropianową lub obłożoną filcem albo stalową – zależnie
od kategorii tynku.
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Gładź zaciera się ruchami kolistymi, a w czasie zacierania należy tynk zwilżać, skraplając go wodą. Chodzi o
uniknięcie ciągnięcia się zaprawy za packą, albo kruszenia się jej i odpadania – jeżeli jest za sucha.
Wykonywanie tynków zwykłych mechanicznie
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu powinna
być następująca:
– wyznaczenie lica powierzchni tynku,
– mechaniczne wykonanie obrzutki,
– mechaniczne wykonanie narzutu,
– mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, ręczne wykonywanie ościeży, gzymsów,
wyskoków itp.
Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być następujące:
– obrzutka – cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stożka
pomiarowego 11 cm,
– narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stożka pomiarowego 9-10 cm,
– gładź – ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stożka pomiarowego 11-13
cm.
Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii składników lub
przy zmianie wilgotności dostarczanych składników.
Wszystkie warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie
mniej niż 2 minuty.
Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem tynkowania należy
przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy.
Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do podłoża –
stosować zestaw tynkarski ze sprężarką.
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną odległość
końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
– nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
– nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut należy ściągać pacą drewnianą.
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami
nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej
wyrównaniu powinna wynosić 2 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
– wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności
szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
– równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania,
– chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
– obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża
nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.
Wymagania dotyczące powierzchni tynków określono w przywołanych normach, w razie wątpliwości lub braków
określonych wymogów minimalne wymagania podano poniżej:
– odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m,
– odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 m i ogółem nie
więcej niż 6 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 8 mm w pomieszczeniach o
wysokości powyżej 3,5 m,
– odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długości 1 m i ogółem nie
więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
– odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 4
mm na długości 1 m.
Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć powierzchnię płaską, a krawędzie proste lub o innym kształcie i
przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości.
Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni barwy. Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić oglądając ją z
odległości 2 m, w świetle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i
wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej
krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Obliczenia powierzchni wykonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Z powierzchni tynków odejmuje się powierzchnię większych niż 1 m2 (w świetle ościeży) otworów na drzwi lub okna
itp. Nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Jeśli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla ościeży to przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynków ścian należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed
rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla
podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na
przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupełniających lub naprawczych należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania
podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy lub/i
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką
formę przewiduje).
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu
na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywołanych normach. Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej. Należy
dokonać także oceny wizualnej wykonach tynków pod względem ich estetyki.
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy
wybrać jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku
do wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić je
ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku Zamawiający może
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie
wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o
wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 tynków wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej
(rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej
lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynków
wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynków,
– osiatkowanie elementów metalowych, bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– umocowanie profili tynkarskich,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– montaż, demontaż i czas pracy rusztowań oraz koszty wykorzystania pomostów roboczych niezbędnych do
wykonania tynków,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie
tynkowanych,
– 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.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1.
PN-EN 197-1:2012
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 459-2:2010
PN-EN 459-3:2015-06
PN-EN 1008-1:2004

8.

PN-B-10110:2005

9.
10.

PN-EN 13279-1:2009
PN-EN 934-6:2002

11.
12.
13.
14.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-B-10104:2014-03

15.

PN-EN 998-1:2016-12

16.

PN-EN 13914-1:2016-06

17.

PN-EN 13914-2:2016-06

18.

PN-EN 13658-1:2009

19.

PN-EN 13658-2:2009

20.

PN-EN 15824:2010

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
jw.
Kruszywa do zaprawy.
jw.
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia –
Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania
zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska).
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i
wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska).
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i
wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne (wersja angielska).
Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i
metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.
Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i
metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne.
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach
organicznych.

STB-6. Pokrywanie podłóg i ścian (CPV 45430000-0)
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
STB-6.1 Kładzenie i wykładanie podłóg (CPV 45432100-5) i kładzenie wykładzin elastycznych (CPV 45432111-5)
STB-6.2 Wykładanie ścian (CPV 45432210-9) i kładzenie glazury (CPV 45431200-9)
STB-6.3 Malowanie budynków (CPV 45442110-1)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
STB-6.1 Kładzenie i wykładanie podłóg
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykładzinowych podłóg w ramach
modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wykładzinowych podłóg w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykładzinowych podłóg w czasie
modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
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- ułożenie płytek gresowych na schodów zewnętrznych z cokołem,
- ułożenie wykładziny homogenicznej winylowej gr. 2mm (w pomieszczeniach suchych i mokrych)
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- gres o twardości 5, mrozoodporny, naschodach - powierzchniach poziomych płytki ryflowane - stopnice,
- klej elastyczny,
- spoiwo do fugowania.
- tynk kamyczkowy,
- podkład samopoziomujący cementowy,
- klej do wykładzin homogenicznych winylowych
- wykładzina homogeniczna winylowa gr. 2mm wg opisu projektu wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Płytki układać w miejscu spocznika ze spadkiem nie większm niż 1,5%.
Stosować cokoliki na spoczniku i schodach wysokości min. 10cm.
Mury oporowe oraz przyległe do niego ściany wykończyć tynkiem mozaikowym o barwie zbliżonej do istniejącego
tynku wraz z przygotowaniem podłoża.
Podład pod posadzki z wykładzin PVC powinien odpowiadać warunkom: odchylenia powierzchni podkładu pod
płaszczyzny poziomej nie powinien przekraczać 2mm/m i 5mm na dałej długości lub szerokości pomieszczenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne wyrównanie, wygładzenie, oczyszczenie i odkurzenie podkładu.
Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%.
Wykładzinę PVC i kleje należy składować co najmniej 24h pred układaniem w pomieszczeniach, wktórych będą
stosowane.
Wykładzinę PVC wykładamy na ściany sstosując profil wyobleniowy.
Wykładziny PVC łączyć za pomocą spawania. Przed spawaniem należy wyciąć na styku arkuszy niewielki rowek w
kształcie litery V.
Do wykończenia posadzki z PVC używać specjalnych padt emulsyjnych, które nie powinny oddziaływać szkodliwie na
wykładzinę.
Wykładziny homogeniczne winylowe układać wg zaleceń danego producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
STB-6.2 Wykładanie ścian i kładzenie glazury
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykładzinowych ścian w ramach
modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wykładzinowych ścian w części
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modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykładzinowych ścian w czasie
modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- ułożenie płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach mokrych,
- ułożenie wykładziny homogenicznej winylowej gr. 0,9mm w pomieszczeniach suchych
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- klej do płytek ceramicznych,
- płytki ceramiczne,
- spoina.
- klej do wykładzin homogenicznych winylowych,
- wykładzina homogeniczna winylowa gr. 0,9mm wg opisu projektu wykonawczego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Płytki powinny być klejone na czystym, równym i mocnym podłożu. Dobór kleju zależy od konkretnych warunków i
wymagań stawianych okładzinie z płytek. Należy stosować tylko kleje mające aprobatę techniczną.
Kielnią lub packą ze stali szlachetnej trzeba rozprowadzać równomiernie klej na podłożu. Następnie szpachlą
ząbkową ruchem falistym przeczesuje się warstwę kleju w celu równomiernego rozprowadzenia go na całą
powierzchnię.
Układanie płytek zacząć od dolnego rzędu. Po osadzeniu obu pierwszych płytek (z lewej i prawej strony) należy
rozpiąć gumkę i ustawić według niej rząd płytek.
Szerokość spoiny można zachować, stosując krzyżyki z tworzywa sztucznego.
Spoinowanie rozpocząć po 5-7 dni od wykonania okładziny.
Wykładziny homogeniczne winylowe układać wg zaleceń danego producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Wymagania co do równości powierzchni przyjąć z działu tynkowanie.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
STB-6.3 Malowanie budynków
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich ścian w ramach
modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót malarskich ścian w części
modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich ścian w czasie modernizacji
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obiektów budowlanych i obejmują:
- ulożenie gładźi gipsowych na ścianach,
- malowanie ścian
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- gładź gipsowa,
- farba lateksowa łatwozmywalna, odporna na ścieranie
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Przed przystąpieniem do malowania ścian, powierzchnie tynków oczyścić z brudu i kurzu. Zagruntować i nanieść
warstwę gładzi szpachlowej 1-3mm. przetrzeć papierem ściernym o granulacji 120-150.
Zagruntować i nanieśc dwie/trzy wrstwy farby.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

STB-7. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie (CPV
45420000-7)
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
STB-7.1 Instalowanie drzwi (CPV 45421131-1)
STB-7.2 Instalowanie sufitów podwieszanych (CPV 45421146-9)
STB-7.3 Instalowanie wyrobów metalowych(CPV 45421160-3)
STB-7.4 Instalowanie ścianek działowych (CPV 45421152-4)
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna Budowlana
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
STB-7.1 Instalowanie drzwi
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem drzwi w
ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót związanych z montażem drzwi w
części modernizowanej budynku Szpitala.
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1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem drzwi w czasie
modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- montaż drzwi wewnętrznych,
- montaż drzwi zewnętrznych aluminowych
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- drzwi wewnętrzne D1 i D3; R'
≥35dB , klasa wytrzymałości: 4 ("E" ekstemalne warunki użytkowana wg
A,1,R

PN EN 1192), skrzydło przylgowe, płaskie, pełne, wypełnienie płyta wiórowa wzmocniona wewnętrzną
ramką ze sklejki, całość obłożona płytą HDF, pokryte okleiną CPL HQ 0,7mm w kolorze białym,
wyposażona w 3 zawiasy czopowe standard, zamek podklamkowy, klamka, wkładka; ościeżnica stalowa
kątowa o szerokości profilu 105mm (ściany grube), regulowana (ściany cienki -12cm), wykonana z
blachy dwustronnie ocynkowanej, lakierowana proszkowo na kolor RAL 9016,
2

- drzwi wewnętrzne D2 jak D1i D3 lecz z otworami o powierzchni nie mniejszej niż 0,022m
- drzwi zewnętrzne DZ aluminiowe przeszklone ciepła ramka o współczynniku przenikania ciepła
dostosowanym do obowiązujących norm, RAL 9016, szkło bezpieczne.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Drzwi wewnętrzne montować na piankę poliuretanową montażową i wg instrukcji producenta.
Drzwi zewnętrzne montować na dyble i piankę poliuretanową montażową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
STB-7.2 Instalowanie sufitów podwieszanych
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitu
podwieszanego w ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót związanych z montażem sufitu
podwieszanego w części modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem sufitu
podwieszanego w czasie modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- montaż sufitu podwieszanego
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
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Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- konstrukcja stalowa do sufitu podwieszanego - ukryty system podwieszania,
- płyty mineralne higieniczne BioGuard Plain 600x600x15mm lub równoważny (sufit podwieszany).
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Ruszt
stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą
spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe
obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub
kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż
sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi
kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach
nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120cm. Powinny one
zostać tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa
szerokości płyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych.
Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą
konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje
się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy
uzupełnienie wszystkich płyt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
STB-7.3 Instalowanie wyrobów metalowych
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem
wyposażenia w ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót związanych z montażem
wyposażenia w części modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem wyposażenia w
czasie modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w WC,
- montaż odbojnic systemowych w ciągach komunikacyjnych,
- montaż narożników.
- montaż odbojnic.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
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ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- uchwyty systemowe ze stani nierdzewnej (2 szt. w prysznicu, 2 szt. przy misce sedesowej) razem: 8szt.
- taboret prysznicowy 2szt.,
- lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych 2szt.,
- kątowniki systemowe np. Acramit Super 90,
- odbojnice np. Acrolux Super
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wyposżenie dla osób niepełnosprawnych montować na kołki.
Narożniki i odbojnice montować na klej montażowy..
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
STB-7.4 Instalowanie ścianek działowych
1.Wstęp
1.1. Przedmiot STB
Przedmiotem niniejszej STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ścianek
działowych w ramach modernizacji obiektu opisanego w pkt. 1.1. ST Wymagania Ogólne.
1.2. Zakres stosowania STB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót związanych z montażem ścianek
działowych w części modernizowanej budynku Szpitala.
1.3. Zakres robót objętych STB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem ścianek
działowych w czasie modernizacji obiektów budowlanych i obejmują:
- montaż ścianek wydzielających boksy.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały:
- Systemowe z płyt kompaktowych 207cm okleinowanych HPL lub równoważnych, prześwit nad podłogą 13 cm.
Wysokość całkowita zabudowy – 220 cm od posadzki, zawiasy ukryte niewidoczne z zewnątrz, otwierane za
pomocą pochwytów ze stali nierdzewnej. blokada z sygnalizacją wolne/zajęte, elementy konstrukcyjne ze stali
nierdzewnej
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
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