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I-1 WSTĘP 
I-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
I-1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1. 1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
I-1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) dobudowy windy zewnętrznej przy istniejącym budynku Domu Pomocy Społecznej. 
Specyfikacja obejmuje roboty budowlane, montaż windy, roboty instalacyjne. 
I-1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
I-1.4.1 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; 

I-1.4.2 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. 
I-1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
I-1.4.4 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 
I-1.4.5 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

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

drabinki, śmietniki. 
I-1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
I-1.4.7 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
I-1.4.8 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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I-1.4.9 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
I-1.4.10 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
I-1.4.11 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
I-1.4.12 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
I-1.4.13 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
I-1.4.14 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 
I-1.4.15 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
I-1.4.16 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
I-1.4.17 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
I-1.4.18 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
I-1.4.19 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. 
I-1.4.20 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
I-1.4.21 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
I-1.4.22 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
I-1.4.23 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
I-1.4.24 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
I-1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
I-1.4.26 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
I-1.4.27 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
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przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
I-1.4.28 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. 
I-1.4.29 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. 
I-1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
I-1.4.31 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
I-1.4.32 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
I-1.4.33 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
I-1.4.34 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
I-1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
I-1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
I-1.4.37 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
I-1.4.38 istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
I-1.4.39 normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
I-1.4.40 przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
I-1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
I-1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. 
I-1.5 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
I-1.5.1 Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
I-1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
I-1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
I-1.6.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

I-1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
I-1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
I-1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

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

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

I-1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
I-1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
I-1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
I-1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
I-1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
I-1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

I-2 MATERIAŁY 
I-2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
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I-2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
I-2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
I-2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
I-2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

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

I-4 TRANSPORT 
I-4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
I-4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

I-5 WYKONANIE ROBÓT 
I-5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
I-5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
I-5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
I-5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
I-5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
I-5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

I-6 KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
I-6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

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

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

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

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

I-6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
I-6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
I-6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
I-6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
I-6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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I-6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru 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: 
a) Polską Normą lub 
b) 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. 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
I-6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

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

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

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

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

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

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOBUDOWY ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGOWEGO 
DO TRANSPORTU OSÓB NA WÓZKACH  INWALIDZKICH W CHORZOWIE  PRZY UL. HAJDUCKIEJ 22

 

 
strona 13 z 67 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

I-7 OBMIAR ROBÓT 
I-7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
I-7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej przedmiarze robót. 
I-7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
I-7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

I-8 ODBIÓR ROBÓT 
I-8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

I-8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
I-8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
I-8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
I-8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
I-8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

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

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

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

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

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
I-8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót". 

I-9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
I-9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

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

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

I-9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
I-9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

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

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

I-9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

I-9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

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

I-10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
I-10.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
I-10.2 Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) 
I-10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOBUDOWY ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGOWEGO 
DO TRANSPORTU OSÓB NA WÓZKACH  INWALIDZKICH W CHORZOWIE  PRZY UL. HAJDUCKIEJ 22

 

 
strona 17 z 67 

II. ROBOTY ZIEMNE, 
ROBOTY 

ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV 45111200-0 

 

 

Spis treści 

 
II-1 WSTĘP ................................................................................................ 18 

II-2 MATERIAŁY ........................................................................................ 18 

II-3 SPRZĘT .............................................................................................. 18 

II-4 TRANSPORT ...................................................................................... 18 

II-5 WYKONANIE ROBÓT ......................................................................... 18 

II-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................... 20 

II-7 OBMIAR ROBÓT ................................................................................. 20 

II-8 ODBIORY ROBÓT .............................................................................. 20 

II-9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................... 20 

II-10 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE ............................................ 20 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOBUDOWY ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGOWEGO 
DO TRANSPORTU OSÓB NA WÓZKACH  INWALIDZKICH W CHORZOWIE  PRZY UL. HAJDUCKIEJ 22

 

 
strona 18 z 67 

II-1 WSTĘP 
II-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przygotowaniem terenu i robót ziemnych przy budowie windy zewnętrznej przy budynku 
Szkoły  w Chorzowie. 
II-1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
II-1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.1. 
przedmiotu, a to: 
– przygotowanie placu budowy 
– roboty rozbiórkowe 
– obsługa geodezyjna 
– roboty ziemne (zdjęcie humusu, wykopy pod fundamenty, wykonanie podkładów z materiałów 
sypkich. 
II-1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST. 
II-1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU 

II-2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 

II-3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki) 
– transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki) 
– zagęszczania gruntów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

II-4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wybór środków 
transportu gruntów powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 
i odspajania i naładunku oraz od odległości transportu. 

II-5 WYKONANIE ROBÓT 
II-5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
II-5.2 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
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 plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
– wygrodzić strefy niebezpieczne, ustawić tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczyć 

przejścia, przejazdy, 
– zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
– wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOBUDOWY ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGOWEGO 
DO TRANSPORTU OSÓB NA WÓZKACH  INWALIDZKICH W CHORZOWIE  PRZY UL. HAJDUCKIEJ 22

 

 
strona 19 z 67 

oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

– zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
– wykonać roboty rozbiórkowe, wywieźć i składować materiały z rozbiórki, 
– usuwać z placu budowy zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 

lub utrudniać wykonywanie robót. 
II-5.3 Zdjęcie humusu 
Z całego terenu robót należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Humus składować w hałdach na terenie 
budowy. 
II-5.4 Roboty ziemne i posadowienie fundamentów 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi, 
normami i zaakceptowanym przez ZRU. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
oraz sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym 
celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. Wszelkie odstępstwa 
w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez 
ZRU. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
II-5.4.1  Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów oraz porównywania z założonymi i wskazanymi w projekcie. Niezgodności należy 
odnotować w Dzienniku Budowy. 
II-5.4.2  Wykonywanie wykopów 
Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych ZRU może nakazać wykonanie wykopów 
odkrywkowych i przekopów w celu ustalenia dokładnego przebiegu instalacji podziemnych. Grunt 
z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wskazany odkład. Nachylenie 
terenu przy wykopie powinno zapewniać samoczynny odpływ wody od wykopu na szerokości 4 krotnej 
głębokości wykopu. Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty - instalacje 
podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie należy niezwłocznie poinformować ZRU. Roboty 
ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. W przypadku natrafienia na 
przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić Inspektora 
oraz władze konserwatorskie. 
II-5.4.3  Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna wykopu 
należy ustanowić na poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. 
Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem podłoży. W przypadku 
przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy doprowadzić do wyrównania poziomu posadowienia na koszt 
Wykonawcy materiałem podkładowym uzgodnionym z ZRU. 
W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno wykopu należy zabezpieczyć przed 
przemarzaniem. Lub usunąć warstwę przemarzniętą i doprowadzić do wymiany podłoża jak przy 
przegłębieniu. 
II-5.4.4  Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU. 
II-5.4.5  Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być prowadzone równomiernie - różnica w poziomie zasypek nie 
powinna przekraczać 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien być oczyszczony i odwodniony. Grunt 
do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. Wykonawca może przystąpić do 
zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać 
grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 
II-5.4.6  Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
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oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
II-5.4.7  Wykonanie podkładów 
Podkłady wykonać z materiałów sypkich (żwir, piasek). Podkłady wykonać warstwami gr. 20 cm 
zagęszczanymi mechanicznie. Stopień zagęszczenia Is = 0,97. 

II-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
II-6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
z projektem i przepisami BIOZ. 
II-6.2 Kontrola wykonania robót 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami: 
– PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
– BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
– odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
– zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
– dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. Odbiór robót 
zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
– zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
– rzędnych dna wykopu, 
– grubości poszczególnych warstw zasypki, 
– wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
– wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
– protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu 

II-7 OBMIAR ROBÓT 
II-7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
II-7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym. 

II-8 ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST ogólnej. Szczegółowe zasady odbioru określa umowa. 

II-9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej ST. Szczegółowe zasady płatności określa umowa 

II-10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
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II-10.1 Związane normatywy 
WTW i o robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
II-10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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III-1 WSTĘP 
III-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
żelbetowych przewidzianych do wykonania przy budowie windy zewnętrznej przy budynku Szkoły 
w Chorzowie. 
III-1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
III-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 wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
– wykonaniem zbrojenia 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu, 
– rozebranie deskowań, rusztowań 
– osadzanie w betonie marek stalowych 
•W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych szybu dźwigowego wchodzą: 
– podkłady betonowe, 
– płyta fundamentowa, 
– podszybie żelbetowe, 
– słupy żelbetowe, 
– wieńce żelbetowe, 
–  belki żelbetowe, 
– płyty żelbetowe. 
III-1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami 
podanymi w ST. 
III-1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość 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). 

III-2 MATERIAŁY 
III-2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
III-2.2 Beton 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klas C 16/20 wg PN-EN-206-
1. Jako warstwy podkładowe należy stosować beton klasy C 8/12. 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. 
III-2.3 Stal zbrojeniowa 
III-2.3.1 Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
projektu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj. a II - strzemiona, zbrojenie 
rozdzielcze, zbrojenie główne 
III-2.3.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-8 1/H-
84023. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
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III-2.3.3 Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
– nazwa wytwórcy 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
– numer wytopu lub numer partii 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
– masa partii 
– rodzaj obróbki cieplnej 
III-2.4 Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego 
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 

III-3 SPRZĘT 
III-3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
III-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. 

III-4 TRANSPORT 
III-4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST. 
III-4.2 Inne wymagania dotyczące środków transportowych 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (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. 

III-5 WYKONANIE ROBÓT 
III-5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
III-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. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– 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., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
III-5.3 Wykonywanie robót 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-
06251. 
III-5.3.1 Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed wstawieniem szalowania 
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbudowie z betonu. 
Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość celu 
wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
III-5.3.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
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). 
III-5.3.3 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. 
Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
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. 
III-5.3.4 Przerwy robocze 
Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców 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. 
III-5.3.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
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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. 
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. 
III-5.3.6 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. 
III-5.3.7 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, 
– 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 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

– Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcję pokryć preparatem 
epoksydowym odpornym na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). Postępować zgodnie 
z instrukcj ą producenta. 

III-5.3.8 Deskowania 
Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 
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. 
III-5.3.9 Usuwanie deskowań 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
– dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w ścianach, 
– dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur – 

10 MPa w ścianach, 

III-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
III-6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
III-6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 6 
próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 
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Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych 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. 
III-6.3 Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
III-6.3.1 Fundamenty  
Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów < 50mm, 
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 
III-6.3.2 Słupy 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L <30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 
± 0,10 (L+500) przy L > 500 m. 

Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinny być większe niż ± h/300. 
Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 
niż ±10 mm lub h/750. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości Eh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

Ehi /300 przy klasie tolerancji N1,  
Zhi/400  przy klasie tolerancji N2. 

III-6.3.3 Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż 
±10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż 
± L/300 lub 15 mm. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż ±15 mm. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy H, < 20 m 
± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m, 
± 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m. 

III-6.3.4 Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 
0,04 l, lub 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm. 
III-6.3.5 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. 
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż 5 mm. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż 6 mm. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powoduj ące j ego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 < 20 mm. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 
mm. 

III-7 OBMIAR ROBÓT 
III-7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
III-7.2 Jednostka obmiarow a 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

III-8 ODBIÓR ROBÓT 
III-8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano określa umowa oraz ST. 
III-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. 
III-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. 

III-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
III-9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

III-10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
III-10.1 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. 
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. 
III-10.2 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 1989 r. 
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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IV. ROBOTY 
MUROWE 

Kod CPV 45265200-6 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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IV-1 WSTĘP 
IV-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich przewidzianych do wykonania przy budowie windy zewnętrznej przy budynku przy  Szkoły 
w Chorzowie. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
IV-1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tj.: 
– ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych poryzowanych, pionowodrążonych oraz z cegły 

pełnej 
– rusztowania do w/w robót 
IV-1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST. 
IV-1.4 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

IV-2 MATERIAŁY 
IV-2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
IV-2.2 Do robót murarskich stosować zaprawy cementowo - wapienne i cementowe (M8). 
IV-2.3 Pustaki ceramiczne poryzowane, pionow odrążone klasy 15. 
IV-2.4 Nadproża wykonane z profili stalowych HEB 160 
IV-2.5 Materiały do rusztowań - wg TOMU i rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych. 
IV-2.6 Cegła pełna klasy 15. 

IV-3 SPRZĘT 
IV-3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
IV-3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
winien wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania 
robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 

IV-4 TRANSPORT 
IV-4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
IV-4.2 Informacje uzupełniające 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

IV-5 WYKONANIE ROBÓT 
IV-5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
IV-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. 
IV-5.3 Wykonywanie robót 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 
i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
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IV-5.3.1 Ogólne zasady wykonania murów 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 
zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 należy dokonać tego 
strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 
Pustaki i cegły powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0 C, pod warunkiem 
zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy 
sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
IV-5.3.2 Spoiny w murach 
Grubość spoin poziomych w ścianach z pustaków ceramicznych i z cegły powinna wynosić 12 mm 
z dopuszczalną odchyłką + 5 mm i - 2 mm, grubość spoin pionowych - 10 mm z odchyłką + 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. 
puste spoiny). 
IV-5.3.3 Nadproża 
Nadproża wykonać jako stalowe z profili HEB 160 według dokumentacji. 
IV-5.3.4 Wykonanie rusztowań 
Wg tomu I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 

IV-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
IV-6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
IV-6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
– zgodność realizacji z dokumentacj ą proj ektową 
– jakość pustaków i cegieł 
– jakość stosowanych zapraw 
– odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
– wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
– wykończenie na styku z posadzką i stropem 
IV-6.3 Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 
– wysokość i długość dla każdego pomieszczenia ±20mm 
– usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 
– odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 
– odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 
– wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 

dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 
dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 

– 5mm na odcinku 1m 
– 20mm na odcinku całej ściany 
dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno być większe niż: 
– ±20mm przy L < 30 m 
– ±0,25(L+50) przy L > 30 m 
dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być większe niż 
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 

IV-7 OBMIAR ROBÓT 
IV-7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
IV-7.2 Jednostka obmiarow a 
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Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

IV-8 ODBIÓR ROBÓT  
IV-8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa oraz ST. 
IV-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. 
IV-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. 
IV-8.4 Informacje uzupełniające 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
ZRU. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów, 
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 

IV-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
IV-9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

IV-10 PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
IV-10.1 Normy 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
IV-10.2 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 1989 r. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 
Dokumenty przetargowe. 
Umowa, warunki kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
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V. IZOLACJE 
Kod CPV 45260000-7 
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V-1 WSTĘP 
V-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przewidzianych do wykonania przy budowie windy zewnętrznej przy  budynku Szkoły 
w Chorzowie. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
V-1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
– izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 
– izolacji przeciwwilgociowej z papy 
– izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 
– izolacja i zabezpieczenie dylatacji od poziomu posadowienia do poziomu terenu 
– zabezpieczenie dylatacji na progach w drzwiach przystankowych 
– izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu 
– izolacja cieplna z wełny mineralnej 
V-1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST. 
V-1.4 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 
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). 

V-2 MATERIAŁY 
V-2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
V-2.2 Emulsja asfaltowa Abizol pionowa izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. 
V-2.3 Lepik asfaltowy spełniający wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania 
poziomej izolacji 2x papa asfaltowa na lepiku 
V-2.4 Folia polietylenowa grubości 0,2 mm w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia 
PE 
V-2.5 Papa zgrzewalna wg świadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x 
papa zgrzewalna – ZALECANE 
V-2.6 Taśmy dylatacyjne naklejane TRICOFLEX na kleju systemowym TRICOFLEX FU60, 
szerokość taśmy 40 mm, szerokość klejenia po 125 mm. 
V-2.7 Profile DEFLEX E 800-160/43 w wersji stopu aluminium do zabezpieczenia dylatacji 
          na  progach w drzwiach przystankowych 
V-2.8 Wełna mineralna wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu 
V-2.9 Styropian – wg świadectwa ITB – izolacja termiczna szybu (zewnętrzna) 
V-2.10 Izolacja pomieszczeń mokrych 
– tzw. płynna folia, wysokoelastyczna, systemowa masa uszczelniająco-izolacyjna na bazie 

dyspersji tworzyw sztucznych 
– taśma systemowa do uszczelniania naroży 
V-2.11 Informacje uzupełniające 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 
do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 
włókninie poliestrowej. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
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Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

V-3 SPRZĘT 
V-3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
V-3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych 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. 

V-4 TRANSPORT 
V-4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

V-5 WYKONANIE ROBÓT 
V-5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
V-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. 
V-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 izolacyjnych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
V-5.3.1 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 
– oczyszczenie podłoża 
– zagruntowanie podłoża 
– ułożenie 2 warstw emulsji asfaltowej lub płynna folia (z wklejeniem w narożach taśmy) 
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną ze styropianu 
należy tak dobrać materiał izolacji powłokowej, aby nie powodował on destrukcji styropianu (np. 
wodne emulsje asfaltowe, masy uszczelniające np. Combiflex-C2 bądź zaprawy uszczelniające np. 
Sopro DSF 423; Aquafin 2K). 
V-5.3.2  Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 
– oczyszczenie podłoża 
– zagruntowanie podłoża 
– rozwinięcie i przycięcie papy 
– zgrzanie papy palnikiem do podłoża 
UWAGA: Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
V-5.3.3 Izolacja i zabezpieczenie dylatacji 
– - według instrukcji producenta 
V-5.3.4 Izolacja cieplna z wełny mineralnej 
– wykonanie rusztu stalowego 
– montaż płyt z wełny od spodu do konstrukcji 
UWAGA: 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno - suchym. Warstwy izolacyjne winny 
być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być 
przycięte na miarę bez ubytków. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą ). 
V-5.3.5 Izolacja cieplna z płyt styrodurowych 
– oczyszczenie podłoża 
– ułożenie płyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podłoża 

w przypadku izolacji pionowych 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
V-5.4 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
V-5.5 Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
V-5.5.1 Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 
– po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
– po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
– po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
– podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
– sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
– rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań 

w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
– sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 
– sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
– sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
– sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów 

i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
– rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia zakładów, itp.). 
W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
V-5.5.2 Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

– sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
– sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
– sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 

wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
– sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano 

kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
– w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
V-5.6 Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
Tom I - „Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. 
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych. 

V-6 OBMIAR ROBÓT 
V-6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
V-6.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m powierzchni robót 

V-7 ODBIÓR ROBÓT 
V-7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa oraz ST. 
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V-7.2 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 6dały wyniki 
pozytywne. 
V-7.3 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 materiałów. 

V-8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
V-8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

V-9 PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1 :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  
BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 
Filce i płyty. 
PN-B/02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
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VI. POKRYCIE 
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VI-1 WSTĘP 
VI-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania przy budowie windy zewnętrznej przy budynku 
Szkoły w Chorzowie. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
VI-1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
pokryć dachowych, a w szczególności: 
– montaż foli paraizolacyjnych 
– ułożenie warstwy ocieplającej ze styropianem 
– wykonanie warstwy spadkowej dociążającej z zaprawy cementowo - styropianowej 
– obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
VI-1.3 Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST. 
VI-1.4 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
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 
realizacj ę umowy (ZRU). 

VI-2 MATERIAŁY 
VI-2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
VI-2.2 Do wykonania prac związanych z wykonaniem pokrycia dachów należy zastosować 
następujące materiały podstawowe: 
– folia polipropylenowa gr. 0,2 mm 
– styropian twardy EPS 100-038 
– zaprawa cementowo - styropianowa klasy 30/50 (np. Polytech - granulat styropianowy, cement 
– portlandzki, dodatki modyfikujące) 
– membrana dachowa PCV gr. min. 1,5 mm (wymagany certyfikat, deklaracja zgodności) 
– blacha miedziana gr. 0,6 mm 
– rynny i rury spustowe PCV 

VI-3 SPRZĘT 
VI-3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
VI-3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
– 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 

VI-4 TRANSPORT 
VI-4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

VI-5 WYKONANIE ROBÓT 
VI-5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
VI-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. 
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VI-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: 
VI-5.3.1 Ułożenie folii paraizolacyjnej 
Podłoże betonowe pod folię musi być równe, czyste, suche. Łączenia arkuszy folii wykonać na zakład 
(10 cm). Miejsca zakładów uszczelnić taśmą samoprzylepną. 
VI-5.3.2 Izolacja cieplna 
Na paraizolacji ułożyć warstwę ocieplającą z płyt styropianowych w dwóch warstwach. Styki płyt 
wierzchniej, warstwy winny nie pokrywać się ze stykami warstwy dachowej. 
VI-5.3.3 Warstwa spadkowa 
Na izolacji termicznej wykonać warstwę spadkową z zaprawy cementowo - styropianowej. 
Technologia wykonania „na mokro” wg instrukcji producenta. 
VI-5.3.4 Pokrycie dachowe 
Pokrycie dachowe montować wg instrukcji producenta stosując odpowiednie łączniki do mocowania 
mechanicznego. 
VI-5.3.5 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy miedzianej, stosując wymagania normy PN-B-10245. 

VI-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
VI-6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
VI-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 j est 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. 
VI-6.2.1 Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczeń przy 
kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki 
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, rozstawu 
i wykonania rynien połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych. Należysprawdzić 
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 - przy dachach o dużych pochyleniach - 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. 
VI-6.2.2 Ocena techniczna pokrycia 
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Jeśli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek dadzą 
wynik dodatni, wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia można uznać za 
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania dalszych warstw pokrycia lub 
odbioru końcowego. 
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. 
VI-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, 00-950 Warszawa ul. 
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów 
pokryciowych. 

VI-7 OBMIAR ROBÓT 
VI-7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
VI-7.2 Jednostka obmiarow a 
Jednostką obmiarową jest: Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

VI-8 ODBIÓR ROBÓT 
VI-8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa oraz ST. 
VI-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 6dały wyniki 
pozytywne. 
VI-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 materiałów. 

VI-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
VI-9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

VI-10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
VI-10.1 Normy 
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
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VII-1 WSTĘP 
VII-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych przewidzianych do wykonania przy budowie windy zewnętrznej przy budynku 
Szkoły w Chorzowie. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
VII-1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 
– tynków gipsowych (wewnętrznych) 
– tynków cementowo-wapiennych (zewnętrznych) 
– robót malarskich 
– wylewki z zaprawy cementowej 
– podkładów posadzek 
– posadzek z płytek gresowych 
– stolarki drzwiowej 
– elementów ślusarsko - kowalskich 
VII-1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST. 
VII-1.4 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
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). 

VII-2 MATERIAŁY 
VII-2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
VII-2.2 Materiały do robót wykończeniowych 
VII-2.2.1 Roboty malarskie 
W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne lub akrylowe oraz zmywalno - lateksowe. 
Malowanie elementów metalowych - farby olejne do metalu. 
VII-2.2.2 Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim 
klasy 32,5. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, 
odpowiadający normie PN-B/79-06711. 
Zaleca się stosować plastyfikatory. 
Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe z drutu Ø 4 o oczkach 15 x 15 cm. 
VII-2.2.3 Posadzki 
W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano następujące materiały 
posadzkarskie: 
Płytki gresowe 
– twardość wg skali Mahsa 8/10 
– ścieralność V klasa ścieralności  
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
emulsje gruntujące 
– gotowe zaprawy klejowe elastyczne 
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– zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna 
VII-2.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
Okna aluminiowe powlekane, trójdzielne, część górna i dolna wykonana z blachy, część środkowa 
przeszklona (szkło bezpieczne). 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe powlekane, jednoskrzydłowe (szerokość skrzydła otwieranego - 0,90 m 
w świetle), przeszklone (szkło bezpieczne), zaopatrzone w samozamykacz hydrauliczny z możliwością 
blokady otwarcia, zamek z wkładem patentowym 
VII-2.2.5 Elementy ślusarsko - kowalskie 
– stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo - profil stalowy zamknięty 
– daszek z profili aluminiowych, zastosować systemowe rozwiązanie wybranego producenta (przed 

wykonaniem projekt do akceptacji Zamawiającego) 
VII-2.2.6 Tynki gipsowe 
Gotowe, suche mieszanki tynków gipsowych maszynowych (na bazie gipsu półwodnego, wapna 
hydratyzowanego, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących). 

VII-3 SPRZĘT 
VII-3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
VII-3.2 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. 

VII-4 TRANSPORT 
VII-4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

VII-5 WYKONANIE ROBÓT 
VII-5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
VII-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. 
VII-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). 
VII-5.3.1 Roboty malarskie 
W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 
– zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
– wykonanie niezbędnych rusztowań 
– przygotowanie podłoża 
– przygotowanie farb 
– dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
– przestawienie i usunięcie rusztowań 
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na reemulgację. 
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
VII-5.3.2 Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 4 cm. Wytrzymałość na ściskanie wylewek 
z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa. 
Wylewki zbroić siatkami stalowymi. 
W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio pielęgnować 
(utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
Wykonanie obejmuje: 

– przygotowanie podłoża 
– przygotowanie zaprawy 
– układanie zaprawy 
– wyrównanie i zatarcie powierzchni 
– montaż siatek zbrojeniowych 
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– pielęgnację podkładów 
– nacięcie szczelin dylatacyjnych 
VII-5.3.3 Posadzki z płytek gresowych: 
Wykonanie obejmuje: 
– wyrównanie i przygotowanie podłoża 
– gruntowanie podłoża 
– sortowanie płytek 
– przygotowanie masy klej ącej 
– ułożenie płytek 
– ułożenie cokolików 
– montaż listew 
– spoinowanie 
 

Na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
Płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 
VII-5.3.4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki drzwi wchodzą: obsadzenie ościeżnic 
z uszczelnieniem, regulacja skrzydeł i montaż akcesoriów, 
Okna i drzwi należy osadzić w ościeżu ramy wiaty i przymocować za pomocą kotew, które powinny 
przenieść wymagane obciążenia. W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, należy 
dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 
Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać swobodny wjazd 
i wyjazd wózka inwalidzkiego. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Zamknięte skrzydło 
drzwiowe powinno dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydło drzwiowe powinno być odporne na 
zwichrowanie. Skrzydło drzwiowe z otworami do szklenia powinno być usztywnione.  
VII-5.3.5 Tynki gipsowe 
Tynki gipsowe wewnętrzne maszynowe jednowarstwowe wykonać wg instrukcji producenta zaprawy 
gipsowej. 
Tynki gipsowe układać: 
– w temperaturze 5 ÷ 25 C 
– w danym pomieszczeniu bez przerw 
– po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych 
– po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych 
– na powierzchniach, których wilgotność nie przekracza 3% 
– na podłożu uprzednio przygotowanym, tj. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podłoża - wg 

zaleceń producenta tynku) 
Grubość tynku gipsowego maszynowego jednowarstwowego powinna być nie mniejsza niż 5 mm, zaś 
maksymalna 15 mm na stropach i 25 mm na ścianach. 

VII-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
VII-6.1 gólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
VII-6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
– zgodność wykonanych robót z dokumentacj ą techniczną 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania robót wykończeniowych 
VII-6.2.1 Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach: 
– powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów 

i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.  
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
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Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, 
o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą 
w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią 
ślady farby. 
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu 
próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 
Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności powłoki do 
tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez próbę odrywania ostrym 
narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku 
w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 
badania w stosunku do powierzchni niezmywanej. 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a następnie 
dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą 
z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się 
powstanie słabego połysku w części zmywanej 
VII-6.2.2 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 m 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. 
VII-6.2.3 Posadzki 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
– odbiór materiałów 
– odbiór warstw izolacyjnych 
– odbiór podkładu 
– odbiór końcowy robót podłogowych 
Posadzki z płytek gresowych 

Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 
i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, 
brak rys lub odprysków itp. 
Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 

– należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do 
podkładu, 
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– prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

– prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny 
i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

– wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach budzących 
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

– jednolitości barwy płytek. 
VII-6.3 Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
VII-6.3.1 Roboty malarskie 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 
wykonane. 
VII-6.3.2 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. 
VII-6.3.3 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. 
VII-6.3.4 Ślusarka zewnętrzna, przeszklenia. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
– luzy między skrzydłami drzwi: +2 
– między skrzydłami a ościeżnicą: +2 
Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

VII-7 OBMIAR ROBÓT 
VII-7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
VII-7.2 Jednostka obmiar owa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

VII-8 ODBIÓR ROBÓT 
VII-8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa oraz ST. 
VII-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 6dały wyniki 
pozytywne. 
VII-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 materiałów. 

VII-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
VII-9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

VII-10 PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
VII-10.1 Normy 
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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-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe 
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. 
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VIII. ELEWACJA 
Kod CPV 45443000-4 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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VIII-1 WSTĘP 
VIII-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem elewacji w systemie BSO z zastosowaniem styropianu przy budowie windy zewnętrznej 
przy budynku Szkoły w Chorzowie. 
. 
VIII-1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
VIII-1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem elewacji: - w systemie BSO 
z zastosowaniem styropianu 
VIII-1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST. 
VIII-1.5 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dociepleniem ścian. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
dokumentacją, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

VIII-2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
Do ocieplenia ścian nowych należy zastosować zespolony system ocieplenia ze styropianem, 
posiadający Aprobatę Techniczną ITB lub Europejską Aprobatę techniczną, sklasyfikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO), posiadający certyfikat zgodności ITB. 
VIII-2.1 Styropian 
Zastosować styropian wg PN-B-20132:2005: (EPS 70) 
VIII-2.2 Tkaniny zbrojące 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-81/6859-03. Należy stosować siatkę 
o wymiarach oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Siatka powinna być alkalioodporną dyspresją tworzywa 
sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie 
mniej niż 125 daN. 
VIII-2.3 Kleje i masy klejące 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejenia tkaniny szklanej wzmacniającej do 
płyt styropianowych, stosować systemowe mineralne zaprawy klejące. Zaprawy klejące winny 
odpowiadać wymaganiom określonym przez Instytut Techniki Budowlanej w świadectwie 
dopuszczającym do stosowania w budownictwie. 
VIII-2.4 Profile metalowe 
Listwa cokołowa z aluminium anodowanego z krawędzią odciekową. 
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z siatką. 
VIII-2.5 Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 
Stosować tworzywowe łączniki grubości min. 10 mm z główką o średnicy min. 45 mm, długości takiej, 
aby uzupełnić zakotwienia w murze min. 6 cm. 
VIII-2.6 Masy tynkarskie 
Stosować systemowe akrylowe, barwione w masie masy tynkarskie o fakturze drobnej kaszy 
i uziarnieniu 2 mm. Masa tynkarska i podkład gruntujący muszą posiadać świadectwa ITB. 
VIII-2.7 Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego. 
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu. 
Jednoskładnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt ociepleni 
owych. 

VIII-3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu 
z ZRU. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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VIII-4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

VIII-5 WYKONANIE ROBÓT 
VIII-5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
VIII-5.2 Rusztowania 
Zaleca się stosować rusztowania systemowe, ramowe, metalowe. 
Montaż rusztowań należy zacząć od ułożenia podkładowych bali drewnianych i ich wypoziomowania. 
Rusztowania układać wg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie rusztowania przy użyciu lin 
stalowych do ściany co druga kondygnacja. Sprawdzić wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji 
rusztowania. Sprawdzić stabilność całej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie należy uziemić 
i osiatkować. Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu należy dokonać odbioru rusztowań, co należy 
odnotować w dzienniku budowy. 
VIII-5.3 Docieplenie metodą lekką 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
– prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu,  
– montaż rusztowań i urządzeń, 
– sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian (czyszczenie, skuwanie, reperacja) 
– gruntowanie powierzchni ścian, 
– przygotowanie masy klej ącej, 
– pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
– zamocowanie płyt styropianowych, 
– naklejanie siatki z włókna szklanego, 
– gruntowanie powierzchni, 
– wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 
– demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
VIII-5.3.1 Przygotowanie podłoża ściennego 
Szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego 
wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Technologii 
ocieplenia ścian nie można stosować w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału 
ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich 
sytuacjach niezbędne jest usunięcie warstwy. Również powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które 
łuszczą się i odspajają od podłoża musza być usunięte np. metodą piaskowania, strumieniem wody 
pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków 
istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem. 
VIII-5.3.2 Ocena jakości podłoża 
Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do 
wytrzymałości podłoża, należy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie metodą „pull off”, używając 
odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. 
Przy braku takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. Powierzchnię podłoża należy 
oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki materiału 
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). 
Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na 
grubość ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę 
ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada wystarczającą 
wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku 
oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo 
związanej z podłożem warstwy. Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli 
ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub 
odpowiednie przygotowanie podłoża. 
W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt dużą 
nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoża do 
10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspresji 
akrylowej w ilości 4 - 5% (wagowo). Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm należy zastosować 
takie same rozwiązania jak wyżej, ale wykonywać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności 
powyżej 20 mm należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego 
o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej 
układu ocieplającego za pomocą łączników mechanicznych. 
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Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty 
nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; 
pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą 
znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. 
Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne 
jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej tzw. metodą „pasmowo - 
punktową”. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. 
Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8 - 12 cm. Łączna powierzchnia 
nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej 
warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewnienie dobrego styku ze ścianą, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie 
powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej 
poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu 
listwy startowej. 
Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach 
i pęknięciach w ścianie. 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe 
niż 2 mm wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed 
rozpoczęciem wykonania warstwy zbrojonej należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym. 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
Zaleca się jeżeli projekt nie stanowi inaczej stosowanie co najmniej 4 łączników na 1 m . Długość 
łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w podłożu wynosiła co najmniej 6 cm. 
Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania lokalnego podnoszenia 
się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po 
upływie 24 h od przyklejenia płyt. 
VIII-5.3.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt 
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż 
+25oC. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Masę 
klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o szerokości tkaniny zbrojącej 
i grubości min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie 
wtopić w nią siatkę zbrojącą stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć 
bezpośrednio na płytach styropianowych. 
Zużycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna 
grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający spełniał wszystkie podane wyżej 
wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana 
w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które 
powoduje rozciąganie się rolki i w konsekwencji widoczną deformacje w czasie przyklejania siatki na 
ścianie. Szczególnie istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw 
sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników przy 
średnicy talerzyków (około 60 mm) muszą one być mocowane pod warstwą zbrojoną. Paski siatki 
zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokość około 10 cm. Zakłady siatki nie mogą 
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. o ile nie są stosowane kątowniki narożne 
z siatki to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co 
najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe 
kawałki siatki (około 20 x 30 cm). W części parterowej a także na cokołach należy zastosować dwie 
warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna 
być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina jest widoczna, 
miejsca te należy wyrównać masą klejącą. 
VIII-5.3.4 Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy wykonywać 
zgodnie z przewidziana w projekcie fakturą. Zaleca się unikać wykonywania wyprawy bez wyraźnej 
faktury, gdyż przy dużych nagrzewaniach powierzchni mogą ujawniać się widoczne pęknięcia 
skurczowe. Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, 
zawsze w kierunku świeżo położonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę wyprawy należy 
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przeciągnąć pacą stalową z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej, w zależności od tego jaką 
ma się uzyskać fakturę. 
W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem 
należy zorganizować wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. 
Wyprawy elewacyjne można wykonać w temperaturach nie niższych niż 5 C i nie wyższych niż 25 C 
przy pogodzie bezdeszczowej. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie 
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 00 C w przeciągu 24 godzin. 
VIII-5.3.5 Sposób ocieplenia w miejscach szczególnych 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze, do wysokości min. 2 m od poziomu terenu, 
należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki przyklejać masą klejącą do 
styropianu i dopiero potem przykleić tkaniną zbrojącą z wywinięciem jej co najmniej 20 cm na ścianę 
przyległą. 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe grubości min. 2 cm. 
W miejscach gdzie szerokości ościeży jest zbyt mała, należy skuć fragment muru. Na styku ocieplenia 
z ościeżnicą należy założyć plastikowy profil na gąbce samoprzylepnej. 
Parapety zewnętrzne osadzić na uprzednio ocieplonej powierzchni styropianem gr. min. 2 cm. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również 
w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m.in. profile dylatacyjne. 

VIII-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
VIII-6.1 Docieplenie metodą lekką 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
Kontrola jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
– montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy) 
– przygotowanie ścian do ocieplenia, 
– umocowanie płyt styropianowych, 
Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę zwrócić na nadzór  
– techniczny, tj.: ze względu na szczególny charakter robót przy ociepleniu ścian powinny być one 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
– konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór 

inwestorski i autorski, 
– w czasie wykonywania robót związanych z ociepleniem ścian powinien być prowadzony dziennik 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 

Odbiór techniczny robót: 
– w czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć 

następujące etapy: 
o przygotowanie powierzchni ścian,  
o przyklejenie płyt styropianowych, 
o wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie, 
o  wykonanie nowych obróbek blacharskich,  
o wykonanie faktury elewacyjnej, 

– wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku, 
– po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 

sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi 
w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy 
ocieplenia: 

o równość powierzchni - wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych 
o jednolitość faktury 
o jednolitość koloru 
o prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów 
o prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 

VIII-7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
VIII-7.1 Jednostki obmiar owe 
Jednostki obmiarowe, zgodnie z przedmiarem robót. 

VIII-8 ODBIÓR ROBÓT 
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VIII-8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa oraz ST. 

VIII-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
VIII-9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

VIII-10 PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
VIII-10.1 Normy 
PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowanie. 
PN-EN-13163-2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
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IX. DOSTAWA 
I MONTAŻ DŹWIGU 

Kod CPV 45313000-4 
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IX-1 WSTĘP 
IX-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące dostawy, montażu i odbioru dźwigu przy 
budynku Szkoły w Chorzowie. 
. 
IX-1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
IX-1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego. 
IX-1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST. 
IX-1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z dostawą i montażem dźwigu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

IX-2 MATERIAŁY 
IX-2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
IX-2.2 Dźwig 
IX-2.2.1 Parametry techniczne: 

 
typ     osobowy  hydrauliczny 
udźwig    600kg / 8 osób 
prędkość (m/s)  0,6 m/s 
ilość przystanków  5 dojść  5  
wysokość podnoszenia Hp    12,4m 
kabina przelotowa po kącie  
szer.x głęb.x wys.  1100 x 1400 x 2100 (mm) 
wymiary szybu 
szer x gł.   1650 (mm)  x  1900 (mm) 
podszybie   1500 (mm) 
nadszybie   3500 (mm) 
maszynownia  dolna boczna 
napęd   hydrauliczny pośredni  
moc silnika   9 kW 
ilość startów   60/godz 
zasilanie   prąd trójfazowy 3x380V 50Hz 
temperatura pracy dźwigu min +5°c max. +40°C 
sterowanie    mikroprocesorowe 
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IX-2.2.2 Opis wykonania wersja z blach nierdzewnych 
1. Drzwi kabinowe: skrzydła oraz rama drzwi wykonana z blachy nierdzewnej, o odporności  
    ogniowej EI 60 
a/ napęd drzwi: zasilany prądem zmiennym, prędkość zamykania i otwierania regulowana oddzielnie, 
   czasy otwierania drzwi również ustawiane 
b/ próg drzwi: aluminiowy profil ciągniony z rowkiem prowadzącym 
c/ kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniający ograniczenie nacisku skrzydła przy napotkaniu  
   przeszkody (max 15 kG) 
2.Drzwi szybowe: skrzydła oraz drzwi wykonane z blachy nierdzewnej EI-60 
3 .Wnętrze kabiny 

a/ ściany kabiny: wykonane z segmentów blach nierdzewnych ze strukturą 
b/ sufit: z blach nierdzewnej 
c/ poręcz mocowana na bocznej ścianie ,wykonana z rury nierdzewnej; 
d/ cokół wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x 80mm  
e/ oświetlenie: halogenowe w suficie 
f/ podłoga: wyłożona wykładziną, antypoślizgową 

 
4.Panel sterowania 
Panel sterowania wewnątrz kabiny – 2 sztuki 
wykonany z blachy nierdzewnej zamocowany w ścianie bocznej kabiny wyposażony w przyciski 
podświetlane, krótkoskokowe, oraz zawiera następujące elementy: 
 
- elektroniczny piętrowskazywacz koloru niebieskiego 
- awaryjne oświetlenie kabiny w przypadku braku zasilania z normalnego źródła /2h zasilane z baterii/ 
- stacyjkę dyspozycji otwartych drzwi 
- sygnalizację przeciążenia kabiny, 
- przyciski: dyspozycji, 
5. Kasety wezwań: 
 przyciski z wygrawerowanymi strzałkami i podświetleniem 
 z blach nierdzewnych i wyświetlaczami elektronicznymi kolor niebieski 
6.Wentylacja: wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu kabiny nad płytą sufitu. 
7.Dostęp do windy na każdym przystanku na podstawie  kart kodowanych 
8.Zjazd awaryjny po zaniku napięcia na wskazany poziom 
9.Zjazd przeciwpożarowy na wskazany poziom 
 
Utrzymanie temperatury w szybie i maszynowni oraz wentylacja zgodnie z obowiązującymi normami 
Do maszynowni należy doprowadzić linie telefoniczną zgodnie z nową normą w celu zapewnienia 
łączności pomiędzy kabiną, a służbami ratowniczymi. 
Zasilanie kablem 5x6mm z zabezpieczeniem 32A w rozdzielni głównej 
 

IX-3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Rodzaj sprzętu używanego do wykonania zakresu robót wynikającego ze specyfikacji pozostawia się 
do uznania po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 

IX-4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

IX-5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
IX-5.1 Wykonanie robót 
W celu wykonania montażu dźwigu, należy wykonać następujące prace: 

Opracowanie dokumentacji projektowo- montażowej. 
Wykonać cztery pomosty montażowe w szybie dźwigu. 
Linia zasilająca pięcioprzewodowa z rozdzielni elektrycznej do ostatniego, górnego przystanku 
dźwigu. 
Zabezpieczyć otwory na drzwi przystankowe zgodnie z przepisami BHP (trzy deski). 
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Wykonać wentylację grawitacyjną szybu dźwigowego wg wytycznych z projektu producenta 
dźwigu 
Wykonać przewiercenia o średnicy 20 mm do przeprowadzenia instalacji sygnalizacji 
i wezwań na przystankach. Wymiary na projekcie producenta dźwigu 
Udostępnić wjazd na budowę z dostawą urządzeń (ciągniki siodełkowe z naczepami - TIR-y) 
Przygotować miejsce na składowanie urządzeń na placu budowy: (dla jednego dźwigu) 

zamykane pomieszczenie na części elektryczne, elektroniczne. Pomieszczenie o powierzchni 
ok. 10 m miejsce w pobliżu szybów dźwigowych o powierzchni ok. 25 m , do składowania 
elementów wielkogabarytowych. 

Zakres robót montażowo - instalacyjnych producenta windy (podwykonawcy). 
Rozładować dostawę i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzować kompletność 
Wykonać odbiór pod względem BHP pomostów montażowych i balustrad drzwiowych 
(z udziałem kierownictwa budowy) 
Wyznaczyć osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybów dźwigowych 
Zamontować kotwy i prowadnice (prowadnice - elementy pięciometrowe) Zamontować 
konstrukcje wsporcze i napędy w nadszybiu Zamontować ramę przeciwwagi i platformę 
kabinową Zamontować drzwi przystankowe Zamontować instalację elektryczną w szybie 
związaną z dźwigiem. 
Złożyć kabinę i jej okablowanie 
Zamontować elementy zewnętrzne dźwigu (sygnalizacja, wezwania) na wykończoną ścianę 
Wykonać rozruch dźwigu wraz z uruchomieniem łączności telefonicznej 
Sporządzić dokumentację rejestracyjną 
Wykonać próby ruchowe, odbiór KJ, odbiór UDT 
Wykonać próby z udziałem Inwestora, przekazanie dźwigu do ruchu 

IX-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
IX-6.1 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwo jakości producenta i uzyskać aprobatę ZRU. 
IX-6.2 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i poleceniami ZRU. 

IX-7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 

IX-8 ODBIÓR ROBÓT 
IX-8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określa umowa oraz ST. 

IX-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
IX-9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

IX-10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 października 
1969 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejścia. i dojścia do dźwignic, 
zainstalowanych na stałe w obiektach budowlanych (Dz. bud. nr 15 z 1969 r. - poz. 49). 
Przepisy dozoru technicznego DT/DE/82: Dźwigi osobowe i towarowo - osobowe. Przedmiotowe 
warunki techniczne. Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa 1982. 
PN-75/M-45360 Dźwigi elektryczne osobowe. Parametry podstawowe oraz wytyczne 

konstrukcyjne. 
PN-73/M-45363 Dźwigi elektryczne towarowo - osobowe i towarowe. Kabiny, szyby 

i maszynowanie. Parametry podstawowe oraz wytyczne projektowania. 
PN-ISO 7465:2000 91.140.90. Dźwigi osobowe i towarowe. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe 

- typ T. 
PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90.486 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy I, II, III. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót. 
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X-1 WSTĘP 
X-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznej przy budowie windy zewnętrznej przy budynku Szkoły 
w Chorzowie. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
X-1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego. 
X-1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST. 
X-1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z instalacją elektryczną do zasilania dźwigu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

X-2 MATERIAŁY 
X-2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
X-2.2 Zasilanie 
Całość odbiorów technologicznych zasilana będzie z głównej tablicy rozdzielczej RG. Przewidziano 
linie zasilające: 
- YKYżo 5 x 16 zabezpieczoną wyłącznikiem nadmiarowym C 63, dla zasilania agregatu dźwigu; 
- YDYżo 3 x 4 zabezpieczoną wyłącznikiem nadmiarowym B 25, dla zasilania oświetlenia dźwigu. 
- YDYżo 3 x 1.5 zabezpieczoną wyłącznikiem nadmiarowym B 6, dla zasilania oświetlenia 
poszczególnych przystanków przed wejściem do kabiny dźwigu. 
X-2.3 Instalacja oświetleniowa. 
W celu uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia na poszczególnych przystankach przed 
wejściami do kabiny dźwigu zainstalowane będą oprawy oświetleniowe z czujnikiem ruchu. Oprawy 
posiadały będą regulowaną zwłoką czasową wyłączającą oprawę po nastawionym czasie.  
X-2.4 Instalacje słaboprądowe. 
Przewidziano następujące instalację słaboprądowe: 
- instalację telefoniczną dla zapewnienia łączności telefonicznej z ogólnopolskim numerem 
ratunkowym 112. Instalacje należy wykonać kabelkiem YTKSY 3 x 2 x 0.5; 
- instalację sygnalizacji pożaru wykonaną przewodem HDGs 2 x 1 
X-2.5 Sposób wykonania instalacji. 
Instalację zasilającą agregat kablem YKYżo 5 x 16 i instalację zasilającą oświetlenie winy przewodem 
YDYżo 3 x 4 należy wykonać jako natynkową. Przewody prowadzić w rurach sztywnych typu RB Max.. 
Rury prowadzić po istniejącej konstrukcji. Oświetlenie wejść do kabiny dźwigu na poszczególnych 
przystankach wykonać przewodem YDYżo 3 x 1.5 ułożonym pod tynkiem. Instalacje słaboprądowe 
w płaszczyźnie pionowej prowadzić pod tynkiem. W płaszczyźnie poziomej instalacje prowadzić 
w listwach kablowych LN. 
X-2.6 Tablice rozdzielcze. 
W tablicy RG rozdzielczej wymienić segment zawierający zasilanie budynku a na segment 
przystosowany do montażu modułowego osprzętu rozdzielczego. Tablicę TŚ dla zabezpieczenia linii 
zasilającej oświetlenie przystanków przed wejściem do kabiny dźwigu wykonać jako natynkową 
wpuszczaną w tynk. 
X-2.7 System sieci. 
Część instalacji istniejącej będzie pracowała na napięciu 230/400 V AC w systemie sieci TN-C. 
Instalacja projektowana będzie pracowała na napięciu 230/400 V AC w systemie sieci TN-S 
X-2.8 Ochrona przed rażeniem prądem elektrycznym. 
Jako ochronę przed rażeniem prądem elektrycznym przewidziano szybkie wyłączenie instalacji z pod 
napięcia realizowane poprzez wyłączniki nadmiarowe. 

X-3 SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
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Rodzaj sprzętu używanego do wykonania zakresu robót wynikającego ze specyfikacji pozostawia się 
do uznania po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 

X-4 TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

X-5 WYKONYWANIE ROBÓT. 
X-5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
X-5.2 Instalacje elektryczne: 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż. 
Przewody należy montować – układać w osobnych ciągach od instalacji słaboprądowych, przewody 
stosować zgodnie z dokumentacją. W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
powinny być osadzone rury ochronne. Przy wejściach przez strefy pożarowe należy stosować 
przepusty o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. 
Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary elektryczne 

 stanu izolacji przewodów, 
 skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi. Zmiany wprowadzone do rozwiązań 
projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie 
w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych 
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: 
rysunki , obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 
do oceny przez Biuro Projektów Inwestora. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych urządzeń oraz 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”. Przed 
przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 
Przed oddaniem do eksploatacji instalacji należy przeprowadzić odpowiednie próby działania, 
przeszkolić odpowiedni personel oraz opracować instrukcje obsługi i postępowania na wypadek 
zaistnienia zdarzenia, które to należy przekazać Zamawiającemu. 

X-6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
X-6.1 Program zapewnienia jakości robot 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
X-6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
X-6.3 Badania i pomiary. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
X-6.4 Raporty z badań. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
X-6.5 Badania prowadzone przez zamawiającego. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
X-6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
X-6.7 Dokumenty budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

X-7 ODBIÓR ROBÓT. 
X-7.1 Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 przebieg tras przewodów 
 sposób połączeń, 
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
 lokalizacja urządzeń. 

X-7.2 Odbiór częściowy. 
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a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
X-7.3 Odbiór końcowy. 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć protokoły 
odbiorów częściowych , a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych 
b) w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
 prawidłowość wykonania połączeń 
 jakość zastosowania materiałów 
 odległość przewodów względem siebie i innych instalacji 
 prawidłowość zainstalowania urządzeń 
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 
 stan izolacji przewodów 
 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
 natężenie oświetlenia 
 prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 

X-8 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
X-8.1 Jednostki obmiar owe 
Jednostki obmiarowe, zgodnie z przedmiarem robót. 

X-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

X-10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN INC 60364 – 1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe”. 
PN IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
PN IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym ”. 
PN IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami”. 
PN IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo”. 

PN IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”. 

PN IEC 60364-4-473 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”. 

PN IEC 60364-5-51 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne”. 

PN IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”. 

PN IEC 60364-5-53 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”. 

PN IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”. 

PN IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”. 

PN IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze”. 
PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania” 
PN – 84/E – 02033 „Oświetlenie pomieszczeń” 
PN – 61/E – 01002 „Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia” 
PN – 55/E – 05021 „Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciążalności przewodów 

i kabli”. 
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PN – 91/E – 05160 „Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych 
w pełnym i niepełnym zakresie badań”. 

PN – 76/E – 05021 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
PN – 88/E – 08501  „Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa” 
.
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XI. ROBOTY 
NAWIERZCHNIOWE 
Kod CPV 45233253-7 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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XI-1 WSTĘP 
XI-1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem chodnika przy budowie windy zewnętrznej przy budynku szkoły w Chorzowie 
XI-1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
XI-1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

XI-2 MATERIAŁY 
XI-2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 
XI-2.2 Kostka betonowa brukowa 
Do budowy nawierzchni należy użyć kostki betonowe brukowe szare , czerwone i czarne o grubości 
8 cm. 
XI-2.3 Podsypka piaskowa o grubości 30 mm 
XI-2.4 Podbudowa zasadnicza  
Podbudowę grubości 150 mm wykonać z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie lub tłucznia kamiennego. 
XI-2.5 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm 

XI-3 SPRZĘT 
XI-3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania nawierzchni oraz chodników może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany 
przez inwestora. 

XI-4 TRANSPORT 
XI-4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST”. 
XI-4.2 Transport płyt i składowanie 
Kostki betonowe brukowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
W czasie transportu wymagane jest zabezpieczenie przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu. 
Kostki betonowe brukowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Należy 
układać na płask w stosach. 

XI-5 WYKONANIE ROBÓT 
XI-5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
XI-5.2 Podbudowa 
Jako podbudowę użyć kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego. Grubość podbudowy powinna wynosić 150 mm. 
XI-5.3 Podsypka 
Przy wykonaniu chodników jako podsypkę (warstwę wyrównawczą) użyć warstwę Piaskową. Grubość 
podsypki winna wynosić 30 mm. 
XI-5.4 Układanie kostki 
Na istniejącą podbudowę betonową układamy podsypkę piaskową. Podsypka winna mieć grubość 3-5 
cm. Należy ją równomiernie rozłożyć i zagęścić zagęszczarkami płytowymi oraz zniwelować do 
oczekiwanej wysokości. 
Podsypkę cementowo stosujemy w rejonie krawężników i studzienek, tj. tam, gdzie następuje większa 
penetracja wody. Przed wykonaniem podsypki układamy obrzeża, które są swego rodzaju wsparciem 
dla układanej nawierzchni. By ułożyć obrzeże należy wcześniej wykonać wykop. Jego dno 
wyrównujemy i ubijamy zagęszczarką, następnie pokrywamy odsączającą warstwą piasku (ok. 5 cm), 
ławą betonową z betonu podkładowego klasy C8/12 (ok. 10 cm), podsypkę z piasku o grubości 3 cm, 
na której układamy krawężnik, dbając o odpowiednie jego wypoziomowanie. Na podsypce układamy 
betonową kostkę brukową o odpowiedniej grubości – 8 cm, możemy to robić ręcznie lub 
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mechanicznie. Układanie mechaniczne, choć bardziej wydajne, możliwe jest tylko w przypadku 
prostego kształtu kostki i takiej też nawierzchni. Większość systemów kostek przewiduje różne 
wymiary służące do uzupełnienia miejsc przy obrzeżach i studzienkach oraz na łukach. Nieraz jednak 
trzeba stosować kostkę ciętą, którą można ciąć przy użyciu nożyc gilotynowych lub tarcz 
diamentowych. Po ułożeniu kostki i uzupełnieniu wszelkich drobnych otworów należy przystąpić do 
zagęszczania (ubijania) kostki zagęszczarką płytową z wykładziną elastomerową, która chroni kostkę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ułożona kostka brukowa powinna zawierać odpowiednią 
szczelinę fugową spełniającą rolę dylatacji. Do fugowania używamy piasków 
drobnoziarnistych. Wypełnianie szczelin wykonujemy za pomocą specjalnych szczotek. Zaraz po 
ułożeniu kostki można ją zaimpregnować odpowiednimi środkami ochronnymi, np. jednoskładnikowym 
preparatem poliuretanowym trwale konserwującym nawierzchnię kostki, poprawiającą jej walory 
estetyczne i trwałość. Preparat nakłada się na oczyszczona i sucha powierzchnie bruku, pozbawiona 
plam i chwastów, malując bruk dwukrotnie pędzlem, wałkiem lub używając natrysku. 
Zaimpregnowanie zapobiega wnikaniu substancji ropopochodnych i wody w powierzchnie kostki, 
przeciwdziała powstawaniu wykwitów, intensyfikuje kolor oraz zapobiega porostowi mchów 
i chwastów, a wiążąc piasek w szczelinach uniemożliwia jego wydmuchiwanie lub wypłukiwanie. 
XI-5.5 Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno być wykonane drobnym piaskiem. 

XI-6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR  
XI-6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić inwestorowi do akceptacji wyniki 
badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 
XI-6.2 Badania w czasie robót 
XI-6.2.1 Badanie podłoża 
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom. 
XI-6.2.2 Sprawdzenie ułożenia kostki betonowej brukowej 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na 
całej długości budowanego odcinka. 
XI-6.2.3 Sprawdzenie spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości 
około 10 cm oraz zbadaniu. 
XI-6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
XI-6.3.1 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
XI-6.3.2 Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

XI-7 OBMIAR ROBÓT 
XI-7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale 7 ST. 
XI-7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

XI-8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami inwestora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
XI-8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podsypki. 

XI-9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST pkt. 9. 

XI-10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. 
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BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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