VIOLETTA PIĘKOŚ-KWIECIŃSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 24/38, NIP:113-043-49-67 tel. 0 608 379 421

TERMOMODERNIZACJA Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
BUDYNKU INTERNATU ZS RCKU ORAZ
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PODDASZA NA CELE KOTŁOWNI
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PIASECZNO, ul. Chyliczkowska 20 A, gm. Piaseczno
dz.ewid.nr.8/7 obręb 27
KATEGORIA OBIEKTU IX
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ARCHITEKTURA
SPECYFIKACJA OGÓLNA I SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE
Inwestor :
STAROSTWO POWIATOWE
05-500 Piaseczno, ul.Chyliczkowska 14,
Adres inwestycji:
ul.Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno, gm.Piaseczno
dz.ewid.nr.8/7 obręb 27
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż.arch.Violetta Piękoś-Kwiecińska

Kody CPV podstawowe:
SST 01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 Roboty przygotowawcze,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
452 62100-2 Rusztowania
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
SST 02- ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM ELEWACJI
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna,
45410000-4 Tynkowanie,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
SST 03- ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM PODDASZA
45000000-7 Roboty budowlane
45421152-4 Roboty w zakresie ścian działowych i sufitów z płyt G-K
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg
454421000-8 Roboty malarskie
44112400-2 Dach
45261210-9-Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna,
45261210-9 Roboty dekarskie,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych

Warszawa, 20 listopada 2015
PRACOWNIA PROJEKTOWA – VGR Violetta Piękoś-Kwiecińska
04-228 Warszawa,ul.Tytoniowa 24/38,tel.0 608 379 421
e-mail vgr-aa@wp.pl NIP: 113-043-49-67

A.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
Część ogólna

3

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania
Zakres robót objętych specyfikacją
Określenia podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową
1.5.4. Zabezpieczenie obiektu podczas budowy
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
1.5.7.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1.5.11. Ochrona i utrzymanie
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
1.5.13. Nazwy i kody robót

3
3
3
5
7
7
9
9
10
10
11
11
11
12
12
15
16
16

2.

Materiały

16

3.

Sprzęt

17

4.

Transport

18

5.

Wykonanie robót

18

6.

Kontrola jakości robót

19

7.

Obmiar robót

22

8.

Odbiór robót i dostaw

22

9.

Podstawa płatności

24

10.

Akty prawne

25

i dokumenty odniesienia

B.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

27

A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1. Część ogólna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku
internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w zakresie
termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza na cele
kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Specyfikacja dotyczy wymagań w
zakresie robót budowlanych wynikających z projektów architektury i konstrukcji.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robót.
1.3 Zakres robót objętych ST:

-

1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót
objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) na poszczególne
asortymenty i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku internatu
ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w zakresie termomodernizacji
i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza na cele kotłowni wraz ze
zmianą sposobu użytkowania.
W szczególności obejmujących wymagania w zakresie prowadzenia robót
budowlanych, wykończeniowych, oraz prawidłowości wykonania wszystkich
rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze architektury i
konstrukcji, oraz wymagań dla zastosowanego sprzętu i narzędzi.
Budynek internatu jest zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół- Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A. Zespół Szkół
zajmuje działkę nr 8/7, w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczoną pod
tereny usług oświatowych- szkoła i tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem
3U Os/Z.
Dojazd na teren zespołu szkół od ul.Chyliczkowskiej.
Budynek internatu powstał w latach 50-tych XX wieku, zbudowany na rzucie
prostokąta jako obiekt wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, 3 kondygnacyjny z
poddaszem częściowo użytkowym. Budynek swoją dłuższą osią zorientowany
północ-południe. Główne wejście od strony zachodniej. Układ konstrukcyjny
podłużny, 3-traktowy, w środkowym trakcie korytarz. Obiekt posiada jedną klatkę
główną, zlokalizowaną w osi symetrii budynku, obsługującą wszystkie kondygnacje
oraz 2 klatki boczne, jedna od strony północnej łączy kondygnację parteru i piwnic,
druga od strony południowej łączy piwnice, parter i I piętro. Dach wysoki
dwuspadowy.
W zakres przewidywanych robót budowlanych i instalacyjnych opisanych w
niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace budowlanokonstrukcyjne:
remont elewacji z dociepleniem
remont dachu z dociepleniem stropu w przestrzeni poddasza
wymiana daszków nad wejściami
remont nawierzchni dziedzińca wraz z montażem elementów małej architektury
roboty inne- wymiana drzwi z klatki schodowej na poddasze, wykucie nowego otworu
drzwiowego, wykonanie ściany w technologii g-k, wykonanie obudów instalacji CO
na parterze.

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z robotami budowlanymi i obejmują:
- wymagania wykonawcze
- transport
- składowanie materiałów
- nadzór i odbiory
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności
niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia
1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia
Remonte budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza na

cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.3.3. Inwestor
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul.Chyliczkowska 14
05- 500 Piaseczno
1.3.5. Stan istniejący i charakterystyka obiektu
Budynek internatu powstał w latach 50-tych XX wieku, zbudowany na rzucie
prostokąta jako obiekt wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, 3 kondygnacyjny z
poddaszem częściowo użytkowym. Budynek swoją dłuższą osią zorientowany
północ-południe. Główne wejście od strony zachodniej. Układ konstrukcyjny
podłużny, 3-traktowy, w środkowym trakcie korytarz. Obiekt posiada jedną klatkę
główną, zlokalizowaną w osi symetrii budynku, obsługującą wszystkie kondygnacje
oraz 2 klatki boczne, jedna od strony północnej łączy kondygnację parteru i piwnic,
druga od strony południowej łączy piwnice, parter i I piętro. Dach wysoki
dwuspadowy.
Stan techniczny budynku jest ogólnie dobry.
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: wodnokanalizacyjną, wentylacji mechanicznej w kuchni, elektryczną i telefoniczną,
centralnego ogrzewania oraz instalacje teletechniczne, hydrantów wewnętrznych,
oświetlenia ewakuacyjnego, czujek dymowych.
Dane liczbowe:
Ilość kondygnacji :
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia całkowita:
Powierzchnia użytkowa:
poddasze nieużytkowe
Kubatura budynku:
Średnia wysokość kondygnacji:
kondygnacje
wysokość budynku
Funkcje:
PiwnicePrzyziemie (parter)I piętroII piętroPoddasze-

5 w tym: piwnica, parter+2 piętra, poddasze
911,2 m2
3.799,8 m2 w tym poddasze 596,0 m2
2.817,4 m2
208,9 m2
12.695,0 m3
259 cm piwnica, 329 cm parter, 280 cm pozostałe
15,94 m

pomieszczenia magazynowe i gospodarcze
lokale usługowe- Powiatowy Urząd Pracy, biblioteka,
stołówka z zapleczem
lokale usługowe- Powiatowy Inspektorat Nadzoru
budowlanego, Przychodnia Psychologiczna
pokoje internatu wraz z węzłami sanitarnymi
pokoje internatu wraz z węzłami sanitarnymi, strychy
nieużytkowe.

Charakterystyka konstrukcji:

Konstrukcja budynku:
Układ konstrukcyjny:
Stropy:
Ściany:

Schody:
Balustrady:
Dach:

Balkon:

tradycyjna murowana
podłużny
żelbetowe
konstrukcyjne,osłonowe,działowe
wykonane z cegły pełnej25x12,5x 6,5
parter grubość 2,5 cegły, piętra 2,0 cegły, piwnice 2,5
cegły+ocieplenie gr.10 cm
żelbetowe, wylewane na budowie, obłożone masą lastryko
metalowe z pochwytem drewnianym
dwuspadowy, konstrukcja drewniana słupowo-kleszczowa o
dwóch poziomach skleszczenia, pokrycie z blachy stalowej
ocynkowanej, bez ocieplenia, na deskowaniu pełnym, w
dachu lukarny i okna połaciowe
od strony zachodniej na osi budynku balkon w konstrukcji
żelbetowej wspornikowej

Wykończenia:
Wykończenia zewnętrzne:

Obróbki blacharskie:
Wykończenia wewnętrzne:

Stolarka:
Kominy

strefa cokołowa- wykonana izolacja pionowa i
ocieplenie, wyprawa zewnętrzna tynk gładki,
malowany
strefa nadziemna- tynki cementowo-wapienne na
ścianach, tynki gładkie na gzymsie okapowym
ściany nieocieplone
obróbki dachu, krawedzie gzymsu, rury spustowe i
rynny z blachy stalowej ocynkowanej
tynki cementowo-wapienne, w pomieszczeniach
mokrych-płytki ceramiczne, poddasze- płyty g-k.,
posadzki –wykładziny PCV, płytki ceramiczne,
piwnice- posadzki betonowe
częściowo nowa PCV, częściowa stara –drewniana,
poddasze- okna dachowe drewniane
kanały w ścianach podłużnych, kominy murowane,
tynkowane

Instalacje wewnętrzne
- ogrzewanie c.o.
- ciepła woda
- woda zimna
- kanalizacja
- elektryczna
- gazowa
- wentylacja
- telefoniczna
- odgromowa
- telekomunikacyjna

z kotłowni gazowej zlokalizowanej w sąsiednim budynku
szkoły
z podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych
z sieci miejskiej
sieć miejska
sieć miejska
sieć miejska, przyłącze na ścianie wschodniej
grawitacyjna, wentylacja mechaniczna wyciągowa w kuchni
sieć miejska

Uzbrojenie terenu:
Działka posiada następujące uzbrojenie w media:
– istniejący wodociąg gminny
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul.Chyliczkowskiej
- istniejąca linia energetyczna – przyłącze elektryczne na działce
- istniejąca sieć gazowa, przyłacze od strony ciągu pieszo-jezdnego
1.4 Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót,
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz
projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę,
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
- obiekt małej architektury.
Budynek – 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.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz
ochroną budowli lub jej elementu.
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiącego bieżącej konserwacji.
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z
ponumerowanymi stronami, służący do dokonywania wpisów istotnych wydarzeń
zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia działań na budowie w imieniu
Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Wyrób budowlany – 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, wprowadzony do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone
– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
Polecenie 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 wykonywaniem robót
budowlanych.
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,
Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub
remontów
Zamawiający – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego należy;
przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy,
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub
równoznaczne z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w
przypadku braku normami państwowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych wydanymi przez COBRTI Instal
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru. W
okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia
odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji
wymaganych ustawą.
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania
funkcję Kierownika Budowy może pełnić osoba posiadająca uprawnienia do
prowadzenia robót w obiektach zabytkowych lub na terenach objętych ochroną
konserwatora zabytków.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia

niezbędnego terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem).
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden
egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej.
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy
przejęciu, oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac.
Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez
strony umowy o wykonanie robót „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na
budowę”. Protokół przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i
Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do:
- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i
furtek wejściowych
wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i
sprzętu
ustawienia tymczasowych obiektów biurowych, magazynowych i
socjalnych,
wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna,
teletechnika)
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić,
co najmniej 1,5 m. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót
powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i sprzętu..
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych
przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje
zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie
mniej niż 6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być
nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi,
sprzętu, materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na
terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny
być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób
obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu,
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części
elektrycznych i mechanicznych,
• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez
ponad miesiąc,
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do
pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i
temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów
otrzymanych od pracodawcy.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
– sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i
urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub
schodów.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów,
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie
gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów
przeciwpożarowych.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie składała się z przedmiaru robót niezbędnych do
wykonania oraz specyfikacji technicznej ogólnej i specyfikacji technicznych
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. Dokumentacja projektowa będzie
zawiera opis robót remontowych niezbędnych do wykonania i będzie zgodna z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią część 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 rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej 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. Jeżeli przedział tolerancji nie
został określony w dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór
może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potrącenia od ceny umownej.
1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając
w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenie ofertowej.
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione 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 i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji
robót tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne.
Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed
oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i
przedostawaniem się do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:
- możliwością powstania zagrożenia pożarowego,
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych
- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami
szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód
oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i
zawartości pyłów.
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót w pobliżu granic zbiorników wodnych i
cieków wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do
atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające
nie przekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami.
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z
przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom
hałasu.
Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu
hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót.
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony
środowiska, określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami
określonymi w otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi
odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu
pierwotnego środowiska naturalnego.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy. 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.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego
prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie
było wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego,
dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania uszkodzenia tych
instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś
pojazdów na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na
teren 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
nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Uzyskane zezwolenie nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane
ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.
Jeżeli jest to wymagane przepisami i zakresem wykonywanych robót remontowych
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do

zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu
pieszego.
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce
do mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje z
nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu
obciążają Wykonawcę.
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich
wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i
miejsca pracy w niezbędny sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie
niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać
pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych
stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz
aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowiązany jest do następujących działań
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic
oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod
kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone,
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed
upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:
• krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
• pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów
dźwigowych).
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić
balustradą.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w
których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokości.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
• upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed

upadkiem z
wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub
demontażem rusztowania),
• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu
pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych
podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż
powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i
demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy
wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór
rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację
piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i
osłonę z siatek ochronnych.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z
instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
• gogle lub przyłbice ochronne,
• hełmy ochronne,
• rękawice wzmocnione skórą,
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy,
oraz gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu
maszyn i urządzeń technicznych:
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej
osłony napędu),
• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów
zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
• szkolenie wstępne,
• szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy,
powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym
stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz
na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników,
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
• udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i
higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
wynikającym z wykonywania robót budowlanych

niebezpieczeństwom

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,
• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach
posługiwania się tymi środkami.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz
przed działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do
realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania
Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Nazwy i kody robót
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót:
SST 01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 Roboty przygotowawcze,

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
452 62100-2 Rusztowania
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
SST 02- ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM ELEWACJI
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna,
45410000-4 Tynkowanie,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
SST 03- ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM DACHU
45000000-7 Roboty budowlane
45421152-4 Roboty w zakresie ścian działowych i sufitów z płyt G-K
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg
454421000-8 Roboty malarskie
44112400-2 Dach
45261210-9-Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna,
45261210-9 Roboty dekarskie,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
2 . Materiały.
Materiały zgodnie z przedmiarem.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
szczegółowe w czasie postępu robót.
Wykonawca na każde żądanie Inspektora Nadzoru jest obowiązany:
- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną,
- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów
przeznaczonych do wbudowywania,
- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem
dostaw w ramach umowy
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany 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 nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
2.3 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 lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach.
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować
między innymi następujące materiały: zgodnie z przedmiarem.
	
  

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 PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 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 on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 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.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

	
  

4.	
  	
  Transport	
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty związane z
transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą po stronie Wykonawcy.
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych
związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz
pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w
sąsiedztwie budowy.
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących
utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych
opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z
zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i
innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany
do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń
powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń.
Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z
zaleceniami producentów materiałów , wyrobów i urządzeń.
	
  

5.	
  	
  Wykonanie	
  	
  robót	
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji
robót z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie następujących prac:
roboty rozbiórkowe
roboty w zakresie remontu elewacji
roboty w zakresie remontu poddasza
Dokładny zakres robót przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie
10.
Przed przystąpieniem do robót jeżeli jest to określone przepisami Prawa
Budowlanego Inwestor przekaże Wykonawcy:
projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę;
dziennik budowy;
plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien
umieścić tablicę informacyjną określającą:
numer pozwolenia na budowę;
adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;
imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów
nadzoru;
numery telefonów alarmowych.
	
  

	
  

6.	
  	
  	
  Kontrola	
  	
  jakości	
  	
  robót	
  
6.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- 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,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać
Inspektorowi Nadzoru. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone
przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi
Nadzoru przed wbudowaniem materiałów.
6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
	
  

6.5	
  	
  	
  Dokumenty	
  budowy	
  
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 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 szczególnym 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.
6.5.2 Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarów.
6.5.3 Dokumenty certyfikujące
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST,
powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny
być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na każde jego
życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) zgłoszenie robót.
b) protokoły przekazania placu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie
6.5.5 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.

	
  

7.	
  	
  Obmiar	
  	
  robót	
  
7.1	
  	
  Ogólne	
  zasady	
  obmiaru	
  robót	
  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową, 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 rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 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 lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2 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.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
będą
uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8.	
  	
  	
  Odbiór	
  	
  	
  robót	
  	
  	
  i	
  	
  	
  dostaw	
  
8.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,
c) dostawy i urządzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości
wykonywanych 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 robót 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 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru,
że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z
wynagrodzenia .
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4 Odbiór ostateczny robót
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów (nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). 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 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robotach 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 z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację technicznoruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.
b) Specyfikacje Techniczne.
c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.
d) Receptury i ustalenia technologiczne.
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.

f)

Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń
laboratoryjnych.
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
h) Instrukcje obsługi.
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust1 Prawa Budowlanego.
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5 Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.
	
  

9.	
  	
  	
  Podstawa	
  	
  płatności	
  
Informacje ogólne
Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach ofertowych i umowie. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa
płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z
wyłączeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
- dzierżawę terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników,
krawężników, barier i oznakowań
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Płatność za roboty
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5
specyfikacji:
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań
wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę
ryczałtową tj. niezmienną niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania.
10.	
  	
  Akty	
  	
  prawne	
  i	
  dokumenty	
  odniesienia
10.1. Ustawy i rozporządzenia
Ustawa. Prawo Budowlane Dz.U.poz.1409 z 2013r z póżniejszymi poprawkami .
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. poz. 1129 z
2013r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw poz.1422 z
2015r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu
zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z
16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002
r. Nr 8, poz. 71).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120,
poz.1131).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.
z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych
robót.
UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach
branżowych niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu
należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą
być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich
parametry i właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i
ST.
10.2. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne
10.3. Dokumentacja projektowa
1. Projekt budowlany “Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji
budynku internatu ZS RCKU z robotami towarzyszącymi oraz przebudowa części
poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowaniaw Piasecznie
przy ul.Chyliczkowskiej 20A. działce nr 8/7, obręb 27” .

2. Przedmiar robót.

B.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST 01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 Roboty przygotowawcze,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
452 62100-2 Rusztowania
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
SST 02- ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM ELEWACJI
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna,
45410000-4 Tynkowanie,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
SST 03- ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM DACHU
45000000-7 Roboty budowlane
45421152-4 Roboty w zakresie ścian działowych i sufitów z płyt G-K
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg
454421000-8 Roboty malarskie
44112400-2 Dach
45261210-9-Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna,
45261210-9 Roboty dekarskie,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych

SST 01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 Roboty przygotowawcze,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
452 62100-2 Rusztowania
SST 01.1

ROBOTY PRZYGOTOWACZE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z

remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20
A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części
poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45100000-8 Roboty przygotowawcze,
452 62100-2 Rusztowania
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot przygotowawczych.
Zakres obejmuje
• ogrodzenie terenu
• zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi
•przygotowanie przestrzeni składowania odpadów i materiałów lub zapewnienie
wywozu i przyjęcia odpadów i ich utylizacja
•odłączenie sieci energetycznej
• montaż rusztowań
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące prace:
a). Zapoznanie się z dokumentacją projektową i zakresem prac remontowych
b). Przygotowanie i oczyszczenie terenu
c). Wykonanie zadaszeń ciągów pieszych
d). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i
wodę oraz odprowadzenie ścieków

e). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego
f) montaż rusztowań
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót rozbiórkowych i demontażowych prowadzić zgodnie z zasadami robót
określonymi w części ogólnej specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 01.02

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z
remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20
A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części
poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
45111000-8 Roboty rozbiórkowe
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórkowych i
demontażowych.
Zakres obejmuje
• rozbiórka opaski wzdłuż ścian budynku
• rozbiórka nawierzchni dziedzińca
• demontaż istniejących balustrad, zadaszenia nad oknami piwnicznymi
• demontaż istniejących ścian studni doświetleniowych okien piwnicznych
• rozbiórka pokrycia dachowego
• skucie tynku na powierzchniach pionowych tarasu południowego
• skucie nawierzchni tarasu poludniowego
• skucie okładzin poziomych i pionowych schodów wejścia głównego
• zerwanie istniejącej polepy gliniano-gruzowej na poddaszu
• demontaż szyldów, oświetlenia zewnętrznego, gzymsów
• demontaż obróbek blacharskich
• demontaż istn. płotków śniegowych, ław kominiarskich, stopni kominiarskich

• demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej
• demontaż i powtórny montaż czujek dymowych na poddaszu
• demontaż drzwi zewnętrznych od strony południowej
• demontaż płyty balkonowej od strony głównego wejścia
• demontaż wywiewek kanalizacyjnych na poddaszu
• demontaż okien piwnicznych i okien drewnianych na kondygnacjach nadziemnych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące prace:
Roboty rozbiórkowe
Rozbiórkę elementów istniejącej zabudowy realizować z zachowaniem stanu
pozostałych elementów. Elementy wymagające utylizacji wyselekcjonować i
oddzielić od pozostałych wywożonych na składowisko odpadów. Zabezpieczyć
przed uszkodzeniem elementy sąsiadujące z robotami rozbiórkowymi i demontażami.
Rozbiórkę poszczególnych elementów remontu (ściany, posadzka, wykonywać
ręcznie z ewentualną pomocą elektronarzędzi tnących z uwzględnieniem
zabezpieczenia pomieszczeń będących w ciągłej eksploatacji (uzgodnić z
Inwestorem).
Materiał z rozbiórki wywozić na bieżąco z terenu prowadzonych prac,
zagospodarowanie placu budowy , miejsca gromadzenia, drogi transportu uzgodnić z
Inwestorem. Występujące elementy wyposażenia zabezpieczyć przed ewentualnymi
uszkodzeniami (zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym). Utylizacja materiałów
rozbiórkowych zgodnie z ustawą.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót rozbiórkowych i demontażowych prowadzić zgodnie z zasadami robót
określonymi w części ogólnej specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.

SST 02. ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM ELEWACJI
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna,
45410000-4 Tynkowanie,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
SST 02.01

ROBOTY ELEWACYJNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych związanych z
remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20
A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części
poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót
45443000-4 Roboty elewacyjne,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot elewacyjnych.
Zakres obejmuje
• wykonanie napraw ścian
• wykonanie napraw nawierzchni pionowych tarasu południowego
• wykonanie naprawy kominów
• wykonanie nawierzchni tarasu południowego- hydroizolacja, posadzka
betonowa dekoracyjna np.firmy Bautech- Pressbeton
• wykonanie nawierzchni wejścia głównego, posadzka
betonowa dekoracyjna np.firmy Bautech- Pressbeton
• wykonanie nawierzchni wejścia do zespołu kuchennego, posadzka
betonowa dekoracyjna np.firmy Bautech- Pressbeton
• wykonanie ścian żelbetowych studni doświetlających
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
- cement, zaprawa cementowo-wapienna,
- system posadzki betonowej dekoracyjnej
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 02.02

IZOLACJA CIEPLNA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z remontem

budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza
na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45321000-3 Izolacja cieplna,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot izolacyjnych.
Zakres obejmuje
• położenie izolacji na ścianach- styropian samogasnący FS 15 o gr.10 cm

λ= 0,040 W/mK
• docieplenie ościeży okiennych styropianem gr.2 cm,
• docieplić gzyms styropianem gr.5 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
- styropian samogasnący FS 15 , λ= 0,040 W/mK
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót izolacyjnych prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w
części ogólnej specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 02.03

TYNKOWANIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z
remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20
A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części
poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót
45410000-4 Tynkowanie,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich.
Zakres obejmuje
• położenie tynku silikonowego, barwionego w masie- ściany
• położenie tynku mineralnego, i malowanie farbą silikonową- gzyms, ościeża.
• położenie tynku mozaikowego na cokole budynku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonanie robót wg jednej z dostępnych technologii systemu ocieplenia metodą “lekkąmokrą” np.CAPAROL.

WYKONANIE SYSTEMU OCIEPLENIA Capatect KD system 600
Przygotowanie podłoża
Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, zwarte i nośne.
Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do
smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzące płatami
warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć.
Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować.
Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych
warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 stanowiącym ochronę
przeciw odparzeniową.
1. Przygotowanie materiału – klej CT 190 S
Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5,5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do
pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę.
Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach, aż do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do

dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie
konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody. W zależności
od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5
godz.
Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.
2. Klejenie płyt izolujących
Masę klejowo nałożyć na tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż
brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3
owalne placki masy klejowo-szpachlowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z
masą oraz grubość warstwy zależy od nierówności podłoża – materiał należy nanosić tak,
aby powierzchnia kontaktu płyty z klejem wynosiła min. 40%. Masa klejowa umożliwia
wyrównanie nierówności podłoża wielkości ± 1,5 cm. Płyty termoizolacyjne układać na
wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry dobrze dociskając. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się
płyt i odchyleniom od pionu.
UWAGA:
Styropian w kolorze grafitowym ze względu na ciemny kolor ulega szybkiemu
nagrzewaniu
pod wpływem promieniowania słonecznego. Nawet krótkotrwałe oddziaływanie
promieniowania słonecznego na styropian w tym kolorze może prowadzić do jego
odkształcenia / deformacji / skurczu. Aby uniknąć zakłóceń w fazie klejenia (i wiązania
zaprawy klejowej) oraz uzyskać prawidłową przyczepność przy pracy z grafitowym
styropianem należy:
- składować go w miejscu zacienionym;
- kleić wyłącznie na zacienionej stronie fasady (wg zasady po słońcu tzn po przyklejeniu
styropianu w czasie 24 godz. ściana nie może być nasłoneczniona);
- stosować siatki ochronne.
Zużycie
Klej do płyt ocieplających CT 190 S: min. 4,0 kg /m2.
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy
uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.
Warunki obróbki
Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia
nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Klejenia nie należy wykonywać przy
bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek
lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej
punktu rosy.
Czas schnięcia
Warstwa klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po
2 - 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy
wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po około 24 godzinach.
Masa klejowa Capatect 190 S wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób
fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych
okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega
wydłużeniu.
3. Warstwa zbrojona – siatka Capatect 650/110 (165 g/m2) + masa klejowoszpachlowa CT 190 szara
Ewentualne nierówności na stykach płyt styropianowych zeszlifować i usunąć powstały
pył. Po założeniu narożników na ościeża okienne i inne krawędzie oraz wzmocnieniach
diagonalnych w narożnikach otworów fasadowych nanieść masę klejowo-szpachlową na

płyty ocieplające pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie
wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego, na ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować
metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki
wzmacniającej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna
wynosić 3 - 4 mm.
Naroża budynku:
W przypadku stosowania narożników ochronnych bez siatki, siatkę wzmacniającą należy
układać wokół krawędzi. W przypadku użycia narożników z siatką ochronną CapatectGewebe-Eckschutz, pas siatki należy doprowadzić tylko do danej krawędzi.
Zużycie Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190 ok. 4,5 kg/m² w przypadku płyt ze
styropianu
Czas schnięcia
W temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, warstwa zbrojona z
siatką wzmacniającą jest powierzchniowo sucha po 24 godzinach, natomiast warstwa
klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po 2 - 3
dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po
odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po min. 24 godzinach.
Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190 wiąże w procesie hydratacji (uwodnienia) oraz w
sposób fizyczny tzn. przez odparowanie wody zarobowej. W związku z tym w chłodnych
okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega
wydłużeniu.
4. Sposób nakładania tynk silikonowy – Amphisilan Fassadenputz K15 – 1,5 mm
Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami
natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu
baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową
bezpośrednio po nałożeniu, a tynki typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą,
pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę
uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego
samego narzędzia.
Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna
tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania
należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy materiału i
unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Przylegające do
siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na
celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych
z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm
roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych
poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.
Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w
odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać
tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii
wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac.
Czas schnięcia
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy
po 24 godz., po 2-3 dniach jest suchy i nadaje się do malowania.
Tynk zasycha w sposób fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w
chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega
wydłużeniu. W takich okresach oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
należy używać plandek ochronnych w czasie fazy schnięcia.
UWAGA!
AmphiSilan Fassadenputz R i K nie nadaje się do stosowania na poziomych
płaszczyznach obciążonych działaniem wody.

6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót tynkarskich prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w
części ogólnej specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 02.04

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót stolarskich związanych z
remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20
A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części
poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych ze stolarką
okienną i drzwiową.
Zakres obejmuje
• wymiana drzwi zewnętrznych od strony tarasu południowego-drzwi aluminiowe
pełne
• przemalowanie drzwi zewnętrznych do zespołu kuchennego
• montaż systemowych doświetlaczy w oknach piwnic
• montaż okien PCV w piwnicy z nawiewnikami
• montaż okien PCV na kondygnacjach nadziemnych z nawiewnikami
• montaż okien stalowych w lukarnach- okna EI30 I EI15
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych wyrobów.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 02.05

MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych konstrukcji
stalowych związanych z remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy
ul.Chyliczkowskiej 20 A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz
przebudową części poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z
montażem konstrukcji stalowych
Zakres obejmuje
• montaż systemowych daszków

• montaż balustrad stalowych na tarasach I przy wejściu głównym
• montaż balustrady w oknie I piętra
• montaż oświetlenia nad każdym wejściem- oprawy zewnętrzne
• malowanie istn. balustrady pochylni- farba ftalowa
• wymiana obudowy istn. skrzynki gazowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonanie robót zgodnie z instrukcją montażu wybranego producenta.
1. Zadaszenie wejścia głównego o wym. 180x 430 cm
Konstrukcja stalowa łukowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe,
pokryta powłoką lakierniczą w kolorze RAL grafitowym. Konstrukcja zamocowana
wspornikowo do ściany oraz mocowana na 2 słupkach montowanych w gruncie poza linią
wejścia do budynku.Pokrycie daszku łukowe– płyty z poliwęglanu komorowego, płyty
transparentne. Daszek posiada po bokach rynny o przekroju kwadratowym oraz rury
spustowe. Słupki mocowane do ścian oporowych wejścia za pomocą kotew wklejanych.

2. Zadaszenie drzwi wejściowych od strony tarasu południowego 150 cm x 20cm
Konstrukcja stalowa łukowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe,
pokryta powłoką lakierniczą w kolorze RAL grafitowym. Konstrukcja zamocowana
wspornikowo do ściany.Pokrycie daszku łukowe– płyty z poliwęglanu komorowego, płyty
transparentne.

3. Zadaszenia wejścia do zespołu kuchennego, o wym. 150 x 280 cm
Konstrukcja stalowa łukowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe,
pokryta powłoką lakierniczą w kolorze RAL grafitowym. Konstrukcja zamocowana
wspornikowo do ściany.Pokrycie daszku łukowe– płyty z poliwęglanu komorowego, płyty
transparentne.
Daszek wg wzoru jw.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.

SST 03.

ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM PODDASZA

45000000-7 Roboty budowlane
45421152-4 Roboty w zakresie ścian działowych i sufitów z płyt G-K
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg
454421000-8 Roboty malarskie
44112400-2 Dach
45261210-9-Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna,
45261210-9 Roboty dekarskie,
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych

SST 03.01 ROBOTYBUDOWLANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem

budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza
na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45000000-7 Roboty budowlane,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych.
Zakres obejmuje
• wymiana drzwi z korytarza na poddaszu do przestrzeni poddaszy nieużytkowych –
drzwi stalowe pełne, EI30
• montaż drzwi do kotłowni – stalowe pełne, EI 30
• wykonanie ściany z płyty g-k na stelażu systemowym – ściana EI60
• wykonanie posadzki w przestrzeni kotłowni- folia EPDM, płyty styropianowe ze
spadkiem, folia, szlichta betonowa gr. 4 cm, zatarta na gładko,
• wykonanie posadzki w przestrzeni poddaszy nieużytkowych- paroizolacja, płyty z
wełny mineralnej twardej – izol.akustyczna gr. 6,0cm, folia, szlichta betonowa gr. 4
cm, zatarta na gładko,
• montaż nowych wywiewek kanalizacyjnych z wyprowadzeniem ponad dach
• kontrola kominiarska w celu wskazania kanałów kominowych do zwentylowania
przestrzeni poddaszy nieużytkowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonanie robót nawierzchniowych zgodnie z instrukcją dostawcy.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.

7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 03.02. ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIANEK Z PŁYT G- K
(CPV 45421152-4)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem

budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza
na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45421152-4 Roboty w zakresie ścianek g-k,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

-

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt g-k.
Zakres obejmuje
wykonanie ścian kotłowni- system g-k ognioodporny EI60,
wykonanie stropu kotłowni- częściowo jako połać dachowa R 60,
wykonanie obudowy g-k ognioodpornej kominów systemowych do pieca gazowego i
do kogeneratora
obudowa g-k ognioodporna systemowa np.Nida, więźby dachowej na poddaszu w
częściach nieużytkowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadać następującym
wymaganiom:
GKB
GKF
GKBI
Lp. Wymagania
GKFI
zwykła
ognioodporna wodoodporna
1
2
3
4
5
6
równa,
gładka,
bez
uszkodzeń
kartonu,
narożników
i
1
Powierzchnia
krawędzi
Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w
2
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie
gipsowego
powodując odklejania się od rdzenia
grubość
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm]
szerokość
1200 (+0;-5,0)
długość
[2000÷4000] (+0; -6)
4 prostopadłość
różnica w długości przekątnych <5
9,5
<9,5
12,5
<12,5
11,0-13,0
<12,5
11÷13,0
5 Masa 1 m
15,0
<15,0
13,5-16,0
<15,0
13,5÷15,0
płyty o
>18,0
<18,0
16,0-19,0
grubości
6 Wilgotność
[%]
<10,0
[kg]
7 Trwałość struktury przy opalaniu
>20
>20
[min.]
8 Nasiąkliwość [%]
<10
<10
nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN..........;
napis na tylnej
stronie płyty
data produkcji
Oznako
9
zielony
zielony
wanie
Kolor kartonu
szary jasny
szary jasny
jasny
jasny
barwa napisu

niebieska

czerwona

niebieska

czerwona

Zaprawa gipsowa
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Profile stalowe i łączniki
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta.
2.5.1. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka
sposobów:
• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z
osłanianą ścianą,
• z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża
elementami typu ES,
• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami
typu ES.

• Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowokartonowychoraz wypełnienia wełną mineralną. Przed przystąpieniem do
robót należy zapoznać się z instrukcją producenta. Stosować systemowe
profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji producenta;
• Do wypełniania ścian stosować płyty wełny mineralnej o gęstości min.
45kG/m3; w przypadku przejść instalacyjnych przez ściany zabudowane do
pełnej wysokości kondygnacji, przejścia te będą uszczelnione akustycznie a
przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą uszczelnione tak, aby
zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody.
• Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie
połączeń taśmą i ich szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą
się pokrywać ze sobą.
• Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą z włókna
szklanego szer. 50 mm; do szpachlowania używać zaczynu gipsowego o
proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosować szpachlę stalową; na
narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do
tego przewidziane.
• W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu
podwieszonego, wysokość oklejania taśmą oraz wysokość na której
instalowane będą profile narożne, winna być około 10 cm wyższa niż
przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego –
ostateczne położenie sufitu może ulegać wahaniom.
• W miejscach styku płyty wierzchniej z innym materiałem ułożonym
wcześniej i będącym ostatecznym wykończeniem (np. styk z ramiakiem
okna, styk z okładziną kamienną) stosować profil wykończeniowy nakładany
na czoło płyty, tak aby spoina między płytą gipsową a zainstalowanym
wyrobem nie musiała być wypełniona gipsem; takie wypełnienie nie będzie
akceptowane; zabrania się także wykańczania tego rodzaju połączeń
nakładanym zewnętrznie na złącze profilem o kształcie litery L.
2.6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości dla wymienionych robót wykonywać zgodnie z pkt.6 ogólnej
specyfikacji technicznej oraz poniższych wymagań:
Płyty gipsowo-kartonowe
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: w szczególności powinna być oceniana:
− równość powierzchni płyt,
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość,
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odbiór ścian
Powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt
gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
powinny być większe niż 1 mm/1 m.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji.
SST 03.03 ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG (CPV 45432114-6)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie podłóg związanych z remontem

budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza
na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45432114-6 kładzenie i wykładanie podlóg
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

-

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłóg.
Zakres obejmuje
wykonanie posadzki żywicznej w pom.kotłowni ze spadkiem do wpustu
podłogowego,
wykonanie posadzki żywicznej w przestrzeni poddaszy nieużytkowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2.
Materiały
System posadzki żywicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej
5.

Wykonanie robót

5.1. Zakres robót
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje:

- wykonanie posadzek - posadzki żywiczne, antypoślizgowe, zgodnie z instrukcją
wybranego producenta.
5.2. Wykonanie robót
Posadzki wykonać zgodnie z wymaganiami projetu budowlanego, stosownie do
technologii robót opisanych przez producentów wyrobów i zgodnie z zasadami
wykonania robót posadzkarskich.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej
oraz zaleceniami producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej

SST 03. 04. ROBOTY MALARSKIE

(CPV 45442100-8)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót malarskie związanych z remontem

budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza
na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45432114-6 kładzenie i wykładanie podlóg
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

-

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot malarskich.
Zakres obejmuje
szpachlowanie powierzchni płyt g-k
dwukrotne malowanie farbą akrylową
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie
Na powierzchnie plyt g-k można stosować farby akrylowe zgodnie z zasadami
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wymagania dla powłok:
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
grubość – 100-120 mm
przyczepność do podłoża – 1 stopień,
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje
pęknięć lub odstawania od podłoża,
twardość względna – min. 0,1,
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie
powinna powodować uszkodzenia powłoki
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może
występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o
ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

5.1. Zakres robót
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące:
- zabezpieczenie podłóg folią,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitu
- dwukrotne malowanie ścian farbami wodnoodpornymi i zmywalnymi

5.2. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.3. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5.
5.4. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury
i urządzeń sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.
6.
Kontrola jakości robót
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i
uderzenia,
– sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji
technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 03.05
ROBOTY
DACHOWYCH

ZWIĄZANE

Z

WYKONANIEM

POKRYĆ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych związanych z
remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20
A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części
poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót
44112400-2 Dach
45261210-9-Wykonywanie pokryć dachowych
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót dachowych.
Zakres obejmuje
• wykonanie konstrukcji nowoprojektowanych lukarn
• malowanie konstrukcji drewnianych (istniejacych i propjektowanych) środkami
grzybobójczymi
• montaż uchwytów do szyny do mocowania kolektorów słonecznych na połaci
południowej zewnętrznej
• montaż pokrycia dachowego z paneli blaszanych na rąbek np.firmy Pruszyński, na
istn. deskowaniu pełnym
• zastosowanie pełnego systemu pokrycia dachowego wraz z systemowymi
rozwiązaniami wentylacji pokrycia
• wyłazów dachowych 2 szt
• wykonanie okładzin zewnętrznych lukarn z blachy stalowej ocynkowanej kolor
grafitowy
• montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich oraz
płotków śniegowych
• ewen.montaż zdemontowanych innych elementów np.anteny
• wykonanie przepustów w dachu w celu podłączenia instalacji kolektorów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
- systemowe panele baszane dachowe np.firmy Pruszyński
- drewno iglaste zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- systemowe uchwyty do szyny do montażu kolektorów dachowych
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 03.06
ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM OCIEPLENIA
STROPU W PRZESTRZENI PODDASZA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z remontem

budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza
na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45321000-3 Izolacja cieplna,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych.
Zakres obejmuje
• położenie izolacji cieplnej w przestrzeni dachu- wełna
mineralna miękka gr. 20 cm . λ= 0,040 W/mK
• docieplenie ścianek kolankowych – wełna mineralna twarda gr. 20 cm. λ= 0,040
W/mK
• położenie izolacji na stropie nad II piętrem- styropian ze spadkiem gr. 5-9,0 cm .
λ= 0,040 W/mK
• położenie izolacji akustycznej na stropie nad II piętrem w przestrzeni poddaszy
nieużytkowych – wełna mineralna twarda gr. 6,0 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.
SST 03.07
ROBOTY
BLACHARSKICH

ZWIĄZANE

Z

WYKONANIEM

OBRÓBEK

1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskie związanych z remontem

budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy ul.Chyliczkowskiej 20 A w
zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz przebudową części poddasza
na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45261210-9 roboty dekarskie,
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót dekarskich.
Zakres obejmuje
• wyprowadzenie obróbki blacharskiej na ściany kominów na wysokość 25 cm,
•wykonanie nowych rynien zalecany przekrój ∅ 12 cm, rur spustowych o przekroju
∅15 z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym gr.blachy 0,7 mm,
• wykonanie obróbek gzymsu z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze grafitowym gr.blachy 0,7 mm,
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
- blacha stalowa ocynkowanej w kolorze grafitowym gr.blachy 0,7 mm,
3.

Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, wietrzników, włazów
itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.

SST 03.08
ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM KONSTRUKCJI
STALOWYCH
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych konstrukcji metalowych
związanych z remontem budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie przy

ul.Chyliczkowskiej 20 A w zakresie termomodernizacji i robót towarzyszących oraz
przebudową części poddasza na cele kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
1.2. Klasyfikacja robót

45223000-6Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażowych.
Zakres obejmuje
• montaż konstrukcji stalowych – ruszty pod urządzenia kotłowni
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji
technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.
Daszki systemowe wybranego producenta, jako daszki systemowe, łukowe o
konstrukcji stalowej malowanej w kolorze grafitowym, pokrycie z poliwęglanu wg
rysunków.
3. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4.

Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji
technicznej.
5.

Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1.
Konstrukcje podpierające ciężkie wyposażenie kotłowni
1. Pod urządzenia o masie powyżej 4,00 kN zaprojektowano stalowe ruszty z
dwóch belek szeroko stopowych typu „HEA 160” połączonych poprzeczkami z
belek stalowych typu dwuteownik normalny I 80. Połączenia spawane spoinami
ciągłymi pachwinowymi o a=5 mm.
Belki główne typu HEA należy oprzeć na głębokość 20 cm w podłużnych ścianach
nośnych z zabetonowaniem gniazd w ścianach po osadzeniu belek. Należy
zastosować podkładki akustyczne.
2.Pod urządzenia o masie poniżej 5,00 kN [ pojedyncze] i poniżej 2,00 kN [w
grupach] zaprojektowano ruszty wykonane z dwóch belek dwuteowych normalnych
typu „I 160” połączonych poprzeczkami z dwuteowników „I 60” .Połączenia
spawane za pomocą spoin pachwinowych o a = 5 mm.
Dwuteowniki „I 160” osadzić w ścianach murowanych nośnych jak p.1.
6.

Kontrola jakości robót

Kontrolę robót prowadzić zgodnie z zasadami robót określonymi w części ogólnej
specyfikacji pkt 6.
7.

Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7
ogólnej specyfikacji technicznej
8.

Odbiór robót

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8
ogólnej specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej
9.

Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.
10.
Dokumenty odbioru robót
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej
specyfikacji technicznej.

