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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

nazwa inwestycji: „Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego  
                      Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” 

 
lokalizacja:            44- 230 Czerwionka - Leszczyny 
                              działka nr 2638/223 
rodzaj inwestycji:   roboty ogólnobudowlane 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 
                       ul. 3 Maja 42, 44- 230 Czerwionka - Leszczyny 
 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z budową obiektu przedszkola obejmują: 
• roboty przygotowawcze  
• roboty fundamentowe  
• wykonanie fundamentów 
• konstrukcja zadaszenia 
• pokrycie dachowe 
• elementy ślusarsko – kowalskie. 

 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

 

1.4.1.  Projekt budowlano-wykonawczy 
 
Projekt budowlano-wykonawczy w branżach: 
-  konstrukcja,  
 
1.4.2.   Przedmiar robót będący poglądem na przewidzianą technologię realizacji oraz przyjęty 
zakres realizacji do wyliczenia wartości zadania. 
 

1.4.3.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 
 

ST-0, SST-B-01              Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                                           
ST-0, SST-B-02              Roboty ziemne 
ST-0, SST-B-03              Betonowanie 
ST-0, SST-B-04              Konstrukcje drewniane  
ST-0, SST-B-05              Pokrycia dachowe 
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ST-0, SST-B-06              Roboty wykończeniowe 
 
 
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Inwestor przygotuje 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. przedmiar robót 

 

1.4.6  Roboty tymczasowe i towarzyszące: 
• wydzielenie i ogrodzenie terenu 
• odwodnienie wykopów 
• wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizację  
• ustawienie rusztowań  
• pielęgnację mieszanki betonowej 
• wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego budynku, 
• wykonanie pomiarów bieżących 
• inwentaryzacja powykonawcza 

 
 

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

Ilekroć w ST jest mowa o:  

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

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

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

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

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

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

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

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

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

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

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

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

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

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
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wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania i organizacji robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. W związku z wyłącznie analogowym systemem dostępnych podkładów mapowych w 
Powiatowym Zasobie Geodezyjnym w Rybniku, (na podstawie których opracowano 
dokumentację projektową) Wykonawca wytyczy obiekt metodą graficzną, sprawdzając 
każdorazowo odległości tyczonych punktów od granic działki i porównując je z założeniami 
dokumentacji. Wykonawca dla potrzeb wytyczenia obiektu odszuka we własnym zakresie 
punkty graniczne i charakterystyczne w terenie, lub w przypadku ich braku geodeta uprawniony 
wykonujący tyczenie obiektów wystąpi do Powiatowej Jednostki Zasobów Geodezyjnych w 
Starostwie Powiatowym w Rybniku o udostępnienie szkiców tyczeniowych dla punktów 
charakterystycznych (reperów, kamieni granicznych) i wznowi ich lokalizację. Koszty 
ewentualnego wznowienia punktów charakterystycznych Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej robót podstawowych.  
  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1)  dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2)  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy i ogrodzenie 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania harmonogramu, który przedłoży Zamawiającemu 
do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. 
Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca 
wykona we własnym zakresie a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie 
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest 
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejącej 
przestrzeni. Koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich 
Wykonawca uwzględni w cenie robót podstawowych. 
Wykonawca dla potrzeb budowy wykona rozdzielnię z licznikiem i podlicznikiem prądu. Koszty 
budowy rozdzielni i podlicznika jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych robót podstawowych.  

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń oraz interesów osób trzecich. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
 
2.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu pojazdów 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu pojazdów muszą być zgodne z ogólnymi przepisami o 
ruchu drogowym oraz warunkami lokalnymi i nie ma konieczności dodatkowego zabezpieczenia 
chodników i jezdni. 
 

2.2.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienia zaplecza        

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  

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

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

2.4.  Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Wykonawca jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o 
problemach technicznych. Informacja powinna zostać przesłana również drogą faksową lub 
pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik budowy jest zobowiązany 
informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze 
autorskim dla każdej z poszczególnych branż. 
 

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 
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Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów – jeśli będą konieczne. 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie  
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy  
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych  
w umowie. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. W przypadku konieczności opracowania rysunków przez jednostkę 
projektową, należy przewidzieć 5 dni roboczych na ich wykonanie przez autora. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej, jeśli ZRU zarząda takich dokumentów. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3.  Atesty materiałów 
 

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

4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

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

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

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

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta  na 
2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
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urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy i Autora projektu. 
 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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7.2 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone jeśli pojawią się wątpliwości co do jakości 
wykonania, zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

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

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

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

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

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

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
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Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 
przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 
wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 
związane z ich uzupełnieniem zasypkami.  W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że 
ilości wykopów lub robót towarzyszących i tymczasowych są niewystarczające od 
przyjętych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej danej pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej 
ilości.  
Jeżeli zajdzie taka potrzeba to obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zarządzającego Realizacją Umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane 
do księgi obmiaru i zatwierdzane przez ZRU. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo  
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone  
w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone jeśli zajdzie taka potrzeba przed częściowym i końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 
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• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej przebudowy schodów 
wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, w skład której wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary 
robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci 
materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako 
przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie 
spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego. 
Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, 
technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku 
do przyjętych w dokumentacji. 
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze  

 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
w ramach przebudowy schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa 
pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych prac geodezyjnych  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i informacje o terenie podano w ST pkt. 
2.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
1.6.  Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

• wydzielenie i ogrodzenie terenu 
• wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego budynku, 
• wykonanie pomiarów bieżących 
• inwentaryzacja powykonawcza 

 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 



SST – B - 01 
 - 19 - 

 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• ogrodzić teren budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla osób postronnych - uczniów, a jego wysokość powinna wynosić 
nie mniej niż 2,00 m, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
 5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  

z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
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• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
rodzaju sprzętu pomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w 
obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 
celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 
itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
Uwagi! 
 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, 
wodociągową i inne 

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 

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

8.4. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Roboty ziemne 
 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót:  45112500-0 Usuwanie gleby 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy schodów wejściowych do 
budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
 

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  
w ramach realizacji robót budowlanych i obejmują: 
a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi, 
b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów 
c) wykonanie podsypek, podbudów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zaleceniami podanymi w ST.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i informacje o terenie podano w ST pkt. 
2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność  
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.  
      Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 
prawdopodobieństwo natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i konieczność 
przebudowania lub zabezpieczenia tych elementów. 
 
1.6.  Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

• wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizację  
• wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego budynku, 
• wykonanie pomiarów bieżących 
• inwentaryzacja powykonawcza 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 
 
2.2. Informacje uzupełniające 
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• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy. 

• Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem ZRU. W tym celu Wykonawca w przypadku występowania 
zróżnicowanych pokładów gruntu, rozdzielać będzie grunty nieprzydatne do zasypek 
(organiczne i plastyczne) od budowlanych. 

 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 

prawdopodobieństwo zaangażowania sprzętu tymczasowego zabezpieczającego wykop na 
trudne warunki atmosferycznych powodujące zalewanie wykopu lub obrywanie ścian lub też 
ryzyko wystąpienia wód podskórnych. 

 
3.2. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem: 
 
• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25m3 
• łopaty 
• samochody samowyładowcze  
• urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne) 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
  
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowany jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
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• Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.   

• Wykonawca winien wykonywać wykopy wąskoprzestrzenne pod ławy z zachowaniem 
maksymalnych nachyleń skarp. W przypadku wykonywania wykopu o szerokości większej 
od zakładanej w przedmiarach robót i mniejszym nachyleniu skarp, Wykonawca na własny 
koszt dokona wywozu dodatkowej ilości urobku wraz z jego utylizacją i zastąpi go 
zagęszczoną zasypką z piasku. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 – 60cm w zależności od rodzaju gruntu  
i metody kopania 

• Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w okresie suchym ze względu 
na wrażliwą strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu) 

• W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem 
zagęszczonym do Id = 0,7 bądź betonem klasy B 25 

• Należy przestrzegać wszystkich wskazań podanych w dokumentacji geotechnicznej 
 
5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych 
 
• Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

• Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
 
5.3.2. Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych: 
 

WYKOPY: 
• zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie 
• roboty pomiarowe 
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• odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 
• zmiany stanowiska koparki w wykopie w miarę postępu robót 
• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających 
• przemieszczenie mas ziemnych  
• przewóz ziemi i wyładowanie w nasyp lub na odkład 
• ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu 
 

ZASYPKI WYKOPÓW: 
• odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 
• rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm 
 

 
PODSYPKI I PODŁOŻA 

• rozścielenie i ubicie warstwami  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności wykopów  
- odwodnienia wykopów 
- wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki 
- zagęszczenie podsypki i zasypki 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 
- dla spadków terenu ±0,02% 
- dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm  
- dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów  

o szerokości dna poniżej 1,5m ± 5 cm  
- dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
• Obmiary jeżeli będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
• Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem 
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 

wykopy - 1 m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem 
nasypy - 1 m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 
9. 

 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne. 

 

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

 

8.4. Podstawa płatności  

 
• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych 

prawdopodobieństwo natrafienia na grunty o innej charakterystyce od przewidzianych w 
przedmiarach i dokumentacji lub inne niezinwentaryzowane elementy.  

 
• Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem jak i utylizacją; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 
mas ziemnych i wliczy koszty przejazdu do ceny jednostkowej wykopów. 

- wymianę nienośnych pokładów gruntu w rejonie posadowienia 
 

• Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 
 

• Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 
 

• Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  
z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy  
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8.5. Informacje uzupełniające  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
 

9.2. Inne dokumenty 
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SST-B-03 Betonowanie 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót betonowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy schodów 
wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
• Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań  
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań 
- osadzanie w betonie marek stalowych dla potrzeb balustrady 

• W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 
- podkłady betonowe („chudy beton”) -  C 12/15 (B 15) 
- ławy fundamentowe – C20/25 (B 25) 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami 
podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość monolitycznych robót betonowych i żelbetowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy 
(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
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1.6  Roboty tymczasowe i towarzyszące: 
• pielęgnację mieszanki betonowej 
• wykonanie pomiarów bieżących 
• inwentaryzacja powykonawcza 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Beton 
• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
• Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klas C20/25 wg PN-

EN-206-1. Jako warstwy podkładowe należy stosować beton klasy C 12/15 (B 15). 
Wbudowany beton należy zagęścić mechanicznie.  

• Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni 
zgodnie z normą i dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na 
budowie. 

• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 
wytwarzaniu. 

• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
• Dla ław fundamentowych stosować dodatek uszczelniający do stopnia W-8 
 
 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
 
• pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
• szalunki do betonu 
• wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
• łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 
• Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych  

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  pkt. 6. 

4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych  
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• Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-
chodowych (tzw. gruszek).  

• Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 

• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

 
5.2.   Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• W przypadku stosowania na budowie prefabrykatów zbrojarskich, Wykonawca we własnym 
zakresie opracuje specyfikację do zamówienia zbrojenia. 

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003  

i PN-B-06251. 

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
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• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych.  

• Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

 

5.3.2. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 
• Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
5.3.3. Przerwy robocze 
 
• Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu ław  należy sytuować poza podporami i 

węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do powierzchni elementu. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. 

• Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.                    

• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
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• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

• W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach dobowych 
ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji i przygotowania mieszanki 
oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdroży ją na własny koszt. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie mieszanki przed 
warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35°C. 

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.3.5. Pielęgnacja betonu 
 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu 

przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni 
słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

 
5.3.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
• Elementy żelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieć powierzchnię równą, 

niewymagającą stosowania warstw wyrównujących i tynkowania. 
• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,                              
• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż  
2 mm. 

• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
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bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.3.7. Deskowania 
 

• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  

• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

• Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 

 
 
5.3.8. Usuwanie deskowań 
 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton: 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa  

w stropach i 2 MPa w ścianach, 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 

17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
• dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 
• dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 
• Przewiduje się pobieranie próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 
• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Fundamenty (ławy) 
 

• Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 50mm, 
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• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 
niż ±10 mm  

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20 mm, zaś dla fundamentów służących jako 
oparcie słupów żelbetowych ≤ 5 mm 

 
6.3.2. Płyty 
 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż ±10 mm  
 
 
6.3.3. Przekroje 
 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm  
 
6.3.4. Powierzchnie i krawędzie 
 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 

m nie powinny być większe niż 7 mm  
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż 15 mm  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
• Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m2 ściany  

i płyty żelbetowej oraz 1 m2 dla stropu z prefabrykatów.  
• Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 

projektowej.  
• Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 
9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 
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8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 

8.4. Podstawa płatności  
 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
• Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem 
powierzchni 

- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania  
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
 

• Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 

8.5. Informacje uzupełniające  
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela 
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy 

PN-B-01801       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe  

z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  

i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST-B-04 Konstrukcja drewniana 

 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji w ramach przebudowy schodów wejściowych do budynku głównego 
Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

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

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia schodów z drewna klejonego 
oraz płatwii z tarcicy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i informacje o terenie podano w ST 
pkt. 2.1. 
• Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z   konstrukcji   nośnej   hali 

z drewna klejonego oraz konstrukcji więźby. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność 

z umową,  projektem wykonawczym,  pozostałymi  SST i  poleceniami ZRU  (Inspektora 
nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

 

1.5    Roboty tymczasowe i towarzyszące: 
• ustawienie rusztowań  
• wykonanie pomiarów bieżących 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Belki z drewna klejonego warstwowo 

• Drewno  użyte  do  konstrukcji   i  elementów  powinno  odpowiadać wymaganiom   normy 
PN-B-03150. 

• Konstrukcje   i   elementy   z   drewna   klejonego   powinny   być   wykonywane   z   drewna 
konstrukcyjnego    świerkowego    klasy    min. GL    24c   o    właściwościach    
mechanicznych odpowiadających normom PN-EN 338 oraz PN-81/B-03150.01 

• Dopuszcza się możliwość składania dźwigara z mniejszych fragmentów wycinanych z 
drewna klejonego. 

• Elementy drewniane muszą być uodpornione na działanie korozji biologicznej zgodnie 
z wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98 

   Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386 
• Połączenia warstw na długości elementów klejonych należy wykonać na złącza klinowe 
• Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN  1194 przez wyspecjalizowaną firmę 

dysponującą odpowiednią technologią i doświadczeniem w produkcji wielkogabarytowych 
konstrukcji z drewna klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej 

• Do każdej partii dostaw producent powinien dołączyć odpowiedni certyfikat jakościowy 
i protokół z badań 

2.3. Płatwie 

• Wykonać z drewna klasy C27. 
• Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%, 
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23% 

• Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno nasycone środkami grzybobójczymi 
i    ogniochronnymi    zgodnie    z    PN-D-01006    oraz    PN-B-02851-1:1997    do    stopnia 
nierozprzestrzeniającego ognia 

2.4. Ściągi stalowe Ø 50x5 ze stali 18G2 

2.5. Łączniki, okucia 
 

• Okucia stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub 
cynkowanie 

• Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub 
cynkowanie 

• Wszystkie śruby o parametrach wytrzymałościowych klasy minimum 5.8 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
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• Dźwig samochodowy o odpowiednim wysięgu i udźwigu 
• Narzędzia ręczne i mechaniczne do montażu 
• Jakkolwiek  sprzęt,   maszyny   lub   urządzenia   nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 

jakościowych   robót   i   przepisów   BHP   zostaną  przez   ZRU   zdyskwalifikowane   i   nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

• Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający 
przed opadami atmosferycznymi. 

• Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

• Elementy   poziome   powinny   być   składowane   w   pozycji   poziomej   na   podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

• Elementy poziome mogą być składowane na podkładach jeden po drugim, pod warunkiem 
zachowania maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 elementy. 

• Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 
• Elementy prętowe  na łączniki  mechaniczne  lub  klejone  powinny być składowane  na 

legarach ułożonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. 
• Elementy powinny być składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoża w pozycji 

wbudowania. 
• Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego 

celu. 
• Przewożone      elementy      powinny      być      zabezpieczone      przed      uszkodzeniami 

i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. 
• Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

• Wykonanie obejmuje: 
- wykonanie elementów konstrukcji hali z drewna klejonego 
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- montaż konstrukcji z drewna klejonego 
- ułożenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalności 
- deskowanie pełne 
- impregnacja środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi 

 
 
 
• Połączenia   ram zaprojektować   na   etapie   projektu warsztatowego - wymaga akceptacji 

ZRU i Projektanta 
• Połączenia   słupów   z  fundamentami   zaprojektować  za   pomocą   elementu   stalowego 

mocowanego  do   konstrukcji   drewnianej   za   pośrednictwem   śrub,   zaś   do   konstrukcji 
fundamentów z pośrednictwem  kotew wklejanych  HILTI  HA- wymaga akceptacji ZRU 
i Projektanta 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Przy wykonywaniu   robót  należy  przestrzegać zasad   podanych  w  normach   i   innych 

dokumentach określonych w pkt 9, a w szczególności: 
-    dokumentacja techniczna część rysunkowa i opis techniczny 

 -    PN-EN-386      Drewno   klejone   warstwowo.   Wymagania   eksploatacyjne   i   minimalne 
wymagania produkcyjne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -
„Budownictwo ogólne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
• kształt i wymiary elementów 
• rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
• prawidłowość wykonania złączy, 
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
• bieżąca kontrola geometrii i odchyłek montowanej konstrukcji 
• kontrola i odbiór spoin montażowych i połączeń śrubowych 
• końcowy pomiar i odbiór geodezyjny zmontowanej konstrukcji 

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru międzyoperacyjnego w wytwórni elementów z drewna 
klejonego przed ekspedycją gotowych elementów na plac budowy - kontrola jakości zgodnie z 
PN-EN 386 i PN-EN 385. 

Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU 
(Inspektora nadzoru) 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, 
jednak nie więcej niż wynika to z przyjętego sposobu montażu i założonej dokładności 

• Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 389 
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• Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na każdym rysunku technicznym obrazującym 
przyjęte rozwiązane konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej  konstrukcji  lub 
elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od przyjętej 
klasy dokładności wykonania. 

• W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności 
wykonania:  patrz normy i Warunki techniczne wykonania  i odbioru  robót budowlano- 
montażowych  Tom   I  - „Budownictwo  ogólne"  -  opracowany  przez   Instytut  techniki 
Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

• Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 
 

- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
-    w wysokości do 10 m m. 

6.4.     Informacje dodatkowe 

• Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia. 
• Zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta środków 

ogniochronnych. 
• Z czynności tych należy sporządzić protokół, w którym podaje się: wykonawcę robót, użyty 

środek, metodę impregnacji, wielkość powierzchni zabezpieczanej, ilość zużytego środka 
w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji drewnianej. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz 
ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub  niezgodności wykonania  robót z umową.   Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
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8.4. Podstawa płatności 
 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
• Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym  również opracowanie, 

projektu  wykonawczego  drewnianej   konstrukcji,   projektu  warsztatowych   połączeń 
między słupami, a ryglem, projektu połączeń słupów z fundamentami. 

8.5. Informacje uzupełniające 

• Roboty  powinny  być wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,   ST,   jeżeli to 
będzie konieczne, projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę                                
i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-B-03150:2000 PN-
EN 388:1999 (2004) 
PN-EN 1194:2000 

PN-EN 912:2000 

PN-EN 335-1 PN-

EN 385 PN-EN 386 

PN-EN 390 PN-EN 
389 PN-EN 844-
3:2002 

PN-EN 844-1:2001 

PN-82/D-94021 

PN-EN 10230-1:2003  

PN-ISO 8991:1996 

 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
Konstrukcje    drewniane.     Drewno    klejone    warstwowo.     Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych. 
Łączniki   do   drewna.   Dane   techniczne   łączników   stosowanych 
w konstrukcjach drewnianych. 
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych.  Postanowienia 
ogólne. 
Złącza    klinowe    w    konstrukcjach    drewnianych.    Wymagania 
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne 
Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne 

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
Tarcica        iglasta        konstrukcyjna        sortowana        metodami 
wytrzymałościowymi. 
Gwoździe z drutu stalowego. 
System oznaczenia części złącznych.
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SST-B-08 Pokrycie dachowe 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy schodów 
wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór pokryć dachowych, a w szczególności: 
• pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej łukowej 
• styk dachu z elewacjami 
• obróbki blacharskie 
• odwodnienie dachu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i informacjami o terenie podano w    
ST pkt. 2. 
• Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z   wykonaniem   pokrycia 

dachowego. 
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych   robót  oraz  zgodność 

z  umową,   projektem  wykonawczym,   pozostałymi   SST   i   poleceniami  Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

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

 

1.6    Roboty tymczasowe i towarzyszące: 
• ustawienie rusztowań  
• wykonanie pomiarów bieżących 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
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1.2. Do wykonania prac związanych z wykonaniem pokrycia dachów należy zastosować 
następujące materiały podstawowe: 

-    zadaszenie : BLACHA TRAPEZOWA ŁUKOWA LT 40 - 0,60mm 
-    blacha stalowa powlekana - obróbki blacharskie 
 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• narzędzia ręczne i mechaniczne do montażu 
• jakkolwiek  sprzęt,   maszyny   lub   urządzenia   nie   gwarantujące  zachowania  wymagań 

jakościowych   robót   i   przepisów   BHP   zostaną  przez   ZRU   zdyskwalifikowane   i   nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne" oraz 
instrukcjami montażowymi producentów materiałów pokryciowych, 
odwadniających i pozostałych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót dachowych: 

5.3.1. Wykonanie  pokrycia  z blachy trapezowej 
• montaż blachy łukowej L40 
• montaż łat drewnianych 6x4cm. 
• obróbki blacharskie 
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UWAGA: Obudowa dachu obiektu musi nieć zapewnioną ciągłość metaliczną, gdyż jest 
wykorzystywana w celu odgrzmienia i podłączenia do uziomu budynku  

5.3.2. Zamontowanie rynien i rur spustowych 
• przycięcie rynien i rur na wymiar i połączenie odcinków 
• zamocowanie uchwytów do rur i rynien 
• założenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.) 
• podłączenie rur spustowych do kanalizacji 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- podłoża lub podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania pokrycia dachowego, 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

• Do odbioru technicznego robót pokrywczych Wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
- dokumentację techniczną 
- zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 

• Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów 
w dzienniku budowy: 

- czy   przygotowane   podłoże   lub   podkłady   nadawały   się   do   rozpoczęcia   robót 
pokrywczych, 

- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót - zgodnie z niniejszymi warunkami 

technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.2.1. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, 

rozstawu   i  wykonania   rynien   połączeń   ich   poszczególnych   odcinków   i   przy   rurach 
spustowych.     Należy    sprawdzić    rozmieszczenie    uchwytów    i    sposób    wyrobienia 
w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie 
mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez 
nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 

• Zaleca się także - sprawdzenie wlewania się wody 
z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się 
poza zewnętrzna krawędzią rynny). 

• Sprawdzenie   rur   spustowych   polega   na   stwierdzeniu   zgodności   z   wymaganiami 
w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych 
i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy 
sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć, dziur. Badania należy sprawdzić przez oględziny 
z  wyjątkiem   sprawdzenia   pionowości   rur,   które   należy  wykonać  za   pomocą  pionu 
murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
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6.2.2. Ocena techniczna pokrycia 
• W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty 

lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z niniejszymi warunkami. 
• W razie  uznania  całości   lub  części   robót  pokrywczych  za  niezgodne  z 

warunkami technicznymi  Inspektor nadzoru  robót budowlanych dokonujący odbiorów 
częściowych powinien   ustalić,   czy   należy   całkowicie   lub   częściowo   odrzucić   
wykonane   roboty i   nakazać  ponowne   ich  wykonanie   lub  wykonanie  poprawek,   
które  doprowadzą do zgodności robót z warunkami technicznymi. 

• Podjęte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do 
odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 
częściowych powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 
oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami montażowymi 
producentów materiałów pokryciowych. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• 1 m2 pokrycia, obróbek blacharskich 
• 1 mb rur spustowych i rynien 

8.      ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 
9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    projektową,    
ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub  niezgodności wykonania  robót z umową.   Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 
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8.4. Podstawa płatności 
• Pokrycie z blachy  
      Płaci się za ustaloną ilość m2 połaci. 
• Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „mb" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 

• Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „mb" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

 
9.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-   montażowych   Tom   I   - 
„Budownictwo ogólne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2016  poz. 290) z późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
• Instrukcje montażowe producentów materiałów. 
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SST-B-10 Roboty wykończeniowe 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy 
schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• Wylewek pod posadzki 
• posadzek z płytek gresowych 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i informacje o terenie podano w pkt 2 
ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

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

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  

• ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
• czas pracy rusztowań 
• badania i pomiary 

 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
2.2.1. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5 
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• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 
uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  

• Stosować izolację szlamową elastyczną (zaprawa o przyczepności do podłoża betonowego 
o wartości min. 2N/mm2 i zachowaniu wodoszczelności przy ciśnieniu 0,5MPa). 

• Do zbrojenia stosować zbrojenie rozproszone.  
 
2.2.2. Posadzki z płytek ceramicznych 
 
W pomieszczeniach komunikacyjnych, kuchni, zmywalni i sanitariatach gdzie w opisie 
pomieszczeń przewidziano posadzkę z płytek ceramicznych stosować: 
• płytki gresowe kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia światła max. 25%). 
      o parametrach: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz 

antypoślizgowe klasy 11. 
 

   Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
-  

 
2. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
2.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (wiaderka, kubły). Dlatego można 
je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. Transportować w 
temperaturach powyżej +5º C.  
Każde opakowanie musi zawierać etykietę z następującymi danymi:  
− nazwą wyrobu,  
− nazwą i adresem Producenta,  
− datą produkcji i numerem partii produkcyjnej,  
− terminem przydatności do użycia,  
− znakiem budowlanym. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
 
5.3.1. Posadzki z płytek gresowych 
Posadzki z płytek gresowych: 

• Wykonanie obejmuje: 
- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża + izolacja 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- montaż listew 
- spoinowanie 
• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 

 
5.3.2 Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i 

konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych.  
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy 

itp.).  
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 

36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  
• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach.  
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Posadzki 
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
 
6.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6. 3. Posadzki 

 
Posadzki z płytek gresowych 
 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na 
całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 
kierunkach nie może przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 
w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe 
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8.4. Podstawa płatności 
 

 
8.4.1. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
 
8.4.2. Posadzki 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 

 
 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

9.1. Normy  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 

 
 
9.2. Inne dokumenty 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 290) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
 


