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Założenia wyjściowe do opracowania Specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych do „Projektu  wielobranżowego budowy i 
wyposażenia stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do 
kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w 
Warszawie” – związanych z wybranymi fragmentami robót. 

 
 
I.  Podstawa opracowania. 

 
� rozporządzenie  Ministra  Infrastuktury  z  dnia 2-go wześnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2072), 

� ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. Nr 19, poz. 
177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537 - art. 31 ustawy ust. 4 oraz art. 
33 ustawy  ust. 3),  

� rozporządzenie  Ministra  Infrastuktury  z  dnia 18-go maja 2004 r. – w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r, poz. 1389 – 
(dla zamówień finansowanych ze środków publicznych), 

 

II.  Dane wyjściowe. 
 
⇒ opracowanie projektowe p.t. „Projekt  wielobranżowy budowy i wyposażenia 

stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych 
w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. – projektant arch. 
ANDRZEJ WOJNIAK, zam. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 45. 

 
III.  Uwagi i zastrzeżenia. 
⇒ w przypadku stosowania nowoczesnych technologii i materiałów – wykraczających 

poza normy i zasady stosowania opisane w niniejszych specyfikacjach - należy 
wówczas brać pod uwagę  normy i zasady stosowania podane przez Producentów – 
pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich i ważnych atestów 
dopuszczenia do stosowania na  naszym rynku, atestów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

⇒ przy opracowaniu niniejszych specyfikacji korzystano z wydawnictwa Izby 
Projektowania Budowlanego (wydanego w porozumieniu z Departamentem 
Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury) p.t. „Dokumentacja i 
specyfikacje w zamówieniach publicznych”, 

⇒  niniejsze „Specyfikacje techniczne” w świetle ustawy o prawie autorskim 
podlegają ochronie – i nie mogą być kopiowane bez zgody ich autora. 
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IV.  Zawartość opracowania. 
I. Specyfikacja Techniczna – część ogólna – stron 27, 

II. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wykonania i odbioru robót betoniarskich – 
stron 11, 

III. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wykonania i odbioru robót murarskich – stron 
11, 

IV. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wykonania i odbioru robót tynkarskich  – stron 
11, 

V. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wykonania i odbioru robót malarskich – stron 
11, 

VI. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wykonania i odbioru robót ślusarki otworowej 
– stron 11, 

VII. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wykonania i odbioru robót specjalistycznych – 
stron 1, 
 

  

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU 
ROBÓT – CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do 
kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

1.2.    Przedmiot i zakres robot. 
a)  Zestawienie obiektów : 
     ZESPÓŁ  SZKÓŁ  NR 33,  
b)  zakres i rodzaj robot budowlanych : 

o roboty betonowe, 
o roboty murarskie, 
o roboty tynkarskie, 
o roboty malarskie 
o  „stolarka” drzwiowa - stalowa, 
o brama stalowa z furtką,  
o posadzki betonowe 
 

c) zakres i rodzaj robot specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa : 
o instalacja wywiewna – odprowadzenia spalin – zintegrowana z wentylatorem, 

automatyką sterowania i zwijaczami do rur wydechowych, 
o podnośniki samochodowe wraz z automatyką sterującą, 

1.3.    Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych.  
o wywóz i utylizacja gruzu budowlanego i innych materiałów z rozbiórek, 

1.4.    Informacje o terenie budowy 
Wszelkie informacje o terenie budowy,  urządzeniach i sieciach znajdujących się na terenie           
placu budowy, występujących utrudnieniach oraz dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i 
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elektrycznej – niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – Zamawiający 
przekaże Wykonawcy Robót  - w treści zawartej umowy na roboty budowlano-montażowe lub 
w protokóle „Przekazania Placu Budowy” 

1.5.    Organizacja robót oraz przekazanie placu budowy. 
Szczegółowe zasady organizacji robót budowlano-montażowych  - wynikające z charakteru prac – 
oraz wynikających z nich konieczności zajęcia  terenu należącego do Zamawiającego lub do Zarządu 
Dróg Publicznych  - a także wynikające stąd konieczne opłaty – zostaną określone w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robot. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 
urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp do 
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
W związku z faktem, że teren budowy znajduje się na terenie obiektu monitorowanego i 
chronionego - Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu 
Wykonawcy na ten teren. 

1.6.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 
podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy 
przekazywaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robot.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robot budowlanych. 

1.7.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. 
 W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony 
środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i 
lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 

1.8.      Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robot w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą^ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
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Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. ,,Plan bioz" należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogolonych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Należy sprecyzować ogolone 
warunki, których powinien przestrzegać Wykonawca w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji może zwiększyć zagrożenie 
pożarowe (np. w rozbudowywanym obiekcie lub zakładzie), niezbędne jest określenie 
warunków, których powinien przestrzegać Wykonawca przy realizacji robot. 

1.9.    Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

1.10.  Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

o przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu (w 
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projekt zagospodarowania 
placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 
akceptacji, 

o ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
o właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 
o utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy szczególnie 

w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
o uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 

budowy. 

1.11.   Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników 
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a 
także uzyska stosowi uzgodnienia i zezwolenia. 

1.12.   Nazwy i  kody : grup robót, klas robót i kategorii robót. 
Grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z 
późniejszymi zmianami). 

1.13.  Określenia podstawowe. 
Określenia stosowane w specyfikacji, jeżeli nie są zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy, 
które wchodzą w zakres Wzorcowej Dokumentacji Przetargowej : 
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Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robot, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i 
użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na : 

a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej (w szczególności remontowanego 
obiektu zabytkowego), 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu 
inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i 
punktów wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeni obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 

okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamowień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). Patrz niżej : hasło 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawniania budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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 Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają, normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami dziabania tych organizacji. 
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo 
obliczenia wartości robot dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbi6r częściowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
,,odbiór końcowy". 
Qdbi6r gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
,,odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robot budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robot - to zestawianie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod wzglądem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robot. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów usług i robot 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamrowienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegółowe 
omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale3). 
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Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.    Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wyko-
nywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z 
tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

2.2      Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  
            składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na 
placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone 
w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem 
rem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3.    Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
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o Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w tracie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacja technicznych. 
o Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowy materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 
lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może 
pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlany nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku, jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują 
wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlany oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 

3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

         BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w szczegółów specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru wybór sprzętu. 
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu 
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone 
do realizacji robót. 

4.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 
konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego.  

4.1.    Transport poziomy. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

4.2.    Transport pionowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej 
staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

5.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

           BUDOWLANYCH 

5.1.     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 
Zapewnienia Jakości (patrz pkt. 6). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wyko-
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nawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, 
uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań 
naukowych oraz mne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo-
kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć 
punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

Przy wykonywaniu prac konserwatorskich należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany 
do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i 
innych specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, które 
posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego, wykażą się 
co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadają 
wyższe studia w zakresie konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie konserwatora 
zabytków właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o wydanie takiego 
zaświadczenia.  

5.2.    Roboty rozbiórkowe oraz rozbiórki wykonywane metodą wybuchową. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych 
obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 
organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na 
podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkęLub zgłoszenia do właściwego 
urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 
120, poz. 1135). 

5.3.   Projekt zagospodarowania placu budowy 
Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu 
budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
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3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 
zbrojenia i in. 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia 

i usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 

punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 
5.4.   Projekt organizacji budowy 

Należy podać, że Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) 
projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 

 

6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i 
organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montażu, prowadzić dziennik montażu. 

5.6. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, 
który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 
projektową. Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej, 
jak np. wysokie budynki, mosty, wiadukty, chłodnie kominowe, kominy betonowe, itp. 
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawni geodety, który będzie służył również 
pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania  założonej przez inspektora nadzoru. 

5.7. Likwidacja placu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu wy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

PKT  6.  KONTROLA, BADANIA  oraz  ODBIÓR WYROBÓW  i  ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.   Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wbudowywanych materiałów, 
prefabrykatów  i innych elementów, zapewni odpowiedni nadzór i system kontroli i 
badania jakości wykonywanych robót oraz możliwość pobierania niezbędnych próbek.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych jak również w specyfikacjach  i 
wskazaniach opracowanych przez producentów. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, 
kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną 
one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3.    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 
potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany. 

6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu- także dziennik 

montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

PKT  7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBÓT.  
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót 
należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem 
kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wy-
konywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych 
robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
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przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominię-
tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli 
zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje kierownik budowy.  

7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [m] Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 

PKT 8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady 
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
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powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem 
końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, np. w 
obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności: 
• przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 
• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 

kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, 
odgromowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i 
inne, 

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 
• urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 
• urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe i inne. 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót" lub innych publikacjach technicznych. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i 
in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu 
robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru. 

8.5. Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając 
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, należy określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu 
technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru 
instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń 
technologicznych, można przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego. 
Do pełnego „produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z 
przystąpieniem do eksploatacji zakładu produkcyjnego, może dojść po dokonaniu odbioru 
końcowego gotowego obiektu. 
Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni 
program, łącznie z kosztorysem rozruchu. 

8.6. Odbiór końcowy. 
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Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne 
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że 
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem toleran-
cji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.7. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania 
następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od 

bioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po 

twierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
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3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w 
trakcie realizacji budowy, 

4) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 

instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i 

inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione 
przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 

razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
„B" dla materiałów i urządzeń, 

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania – mających  

istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny 
one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

• Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji 

obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być 
uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-

mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje 
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wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 

numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych 
niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości 
urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 
powinny być podane w projekcie technologicznym.  

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budo 
wę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne)z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
Programem zapewnienia jakości, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
instalacji, 

 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

PKT 9.  ROZLICZENIE ROBÓT. 

Należy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych 
będzie dokonane w systemie obmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za 
wykonane roboty.  

Roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, doraźne przekładanie instalacji na placu 
budowy, rusztowania dodatkowe i inne, a także prace towarzyszące, np. geodezyjne, 
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organizacji ruchu i inne – Wykonawca powinien w maksymalnym stopniu przewidzieć i 
zabezpieczyć odpowiednie środki w swojej ofercie.  

Roboty nie możliwe do przewidzenia na etapie projektowania – z uwagi na charakter 
remontowy występujących prac – wymagać będą spisania odpowiednich protokółów 
„konieczności” ich wykonania  – a rozliczenie ich zostanie szczegółowo określone w 
umowie na wykonanie robót. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane 
roboty mogą być także określone w umowie. 

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
 

• jednostka autorska (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, numerem 
telefonów, faksem i e-mailem, 

arch. ANDRZEJ WOJNIAK, zam. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 45. 
tel. Kom. 601 219 012 

• zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż, 
• „Projekt  wielobranżowy budowy i wyposażenia stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz 

stanowisk do kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w 
Warszawie”. – projektant arch. ANDRZEJ WOJNIAK, zam. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 
45. 

• jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, numer telefonu, faksem i e-
mailem, 

            „wilky”Piotr Wilski - PRACOWNIA KOSZTORYSOWA Budownictwa Ogólnego 
                           i Konserwacji Zabytków, 
                           02-777  Warszawa, ul. Ferdynanda Magellana  14 m. 64 
                            tel./ fax :  (0 22)   641 45 07, 
                             e-mail :  wilky@wilky.pl 
• zestawienie specyfikacji technicznych wraz z autorami : 

- Założenia wyjściowe do opracowania Specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych, 

- Specyfikacja Techniczna – część ogólna, 
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych 
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ziemnych, 
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót betonowych, 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nawierzchni z 

kostki betonowej. 
- autor opracowania w/w. specyfikacji – Piotr Wilski 

• ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które Zamawiający 
przekazuje Wykonawcy – wg zawartej umowy. 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

• podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:  

o rozporządzenie  Ministra  Infrastuktury  z  dnia 2-go września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2072), 

o ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. Nr 19, poz. 
177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537 - art. 31 ustawy ust. 4 oraz 
art. 33 ustawy  ust. 3),  

o rozporządzenie  Ministra  Infrastuktury  z  dnia 18-go maja 2004 r. – w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. nr 130 z dnia 
8 czerwca 2004 r, poz. 1389 – (dla zamówień finansowanych ze środków publicznych), 

o Ustawa „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z dnia 23 VII 2003 r. – Dz.U. z 
dnia 17 IX 2003 r., Nr 162, poz. Nr 1568. 

o Rozporządzenie Ministra Kultury „w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich” z 
dnia 29 VI 2004 r. – Dz.U. z dnia 30 VI 2004 r., Nr 150, poz. 1579. 

 
• przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie do wykonywania robót : 

o Specyfikacje techniczne odnoszące się odpowiednio dla poszczególnych branż 
Budownictwa Ogólnego – należy rozpatrywać łącznie z technologiami i zasadami 
obmiaru i odbioru robót – zapisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych, 

o W przypadku stosowania nowoczesnych technologii i materiałów – wykraczających 
poza normy i zasady stosowania opisane w niniejszych specyfikacjach - należy 
wówczas brać pod uwagę  normy i zasady stosowania podane przez Producentów – pod 
warunkiem posiadania przez nich odpowiednich i ważnych atestów dopuszczenia do 
stosowania na  naszym rynku, atestów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej, 

o Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym – a Wykonawca Robót, 
o przepisy Kodeksu Cywilnego, 
o Ustawa – Prawo budowlane, 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I i II. 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA i 
ODBIORU  -  ROBÓT BETONIARSKICH. 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia  
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„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 
zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

1.2. Przedmiot  i zakres stosowania SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem prac betoniarskich przy 
wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem. 

• Betony konstrukcyjne. 
• Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

⇒ Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

⇒ Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, 
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
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masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 

⇒ Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 
zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
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rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

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

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
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pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

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

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. 

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

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

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

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
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nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) 
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
– 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 
W szczególności konstrukcje podlegają próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

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

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

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

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

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

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

próbek. 
              PN-89/S-10050          Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
 

III.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

        WYKONANIA i ODBIORU  -  ROBÓT MUROWYCH 

1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia  
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„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 
zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00  Ściany z cegły pełnej 
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. 
B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki 
B.08.03.00. Ściany warstwowe 
B.08.04.00. Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 3,3-4,0 kg 
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może 
przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
•  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
•  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
• Wymiary jak poz. 2.2.1. 
• Masa 4,0-4,5 kg. 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
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inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla 

cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 2,15-2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
• Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
– nasiąkliwość 16% 
– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 
b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 

10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a 
dla spoin pionowych = 5 mm. 

5.4. Ściany warstwowe 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. 
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 
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5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie 
z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-
gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. 
Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za 
pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 
szerokości spoin do 3 mm. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 

IV.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

        WYKONANIA i ODBIORU  -  ROBÓT TYNKARSKICH,  
        1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia  
„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 
zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 
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1.2. Przedmiot  i zakres stosowania SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem tynków, okładzin z suchych 
tynków oraz prac kamieniarskich. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

o Tynki wewnętrzne 
o Tynki cementowo-wapienne 
o Suche tynki 
o Okładziny ścienne wewnętrzne. 
o Tynki zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

           szczególności: 
h) nie zawierać domieszek organicznych, 
i) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw   
wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
5) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
6) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
7) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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8) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
9) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 

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

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

j)  gatunek I  80% 
k)  gatunek II  75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
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d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
11) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

12) Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

13) Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

14) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

15) Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 
grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

16) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej. 

17) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 

18) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
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a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy 
zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być 
podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 
wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2.  Podłoże: 

19)wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu 
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 

20)odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od 
poziomu ±10 mm/m. 

3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
21)przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie 

powinna wynosić więcej niż: 
l) 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
m) 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
n) 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
o) 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

22) elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na 
kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną 
wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co 
najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 

23) przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie 
większy od przekroju elementu kotwiącego, 

24) elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

4.  Ochrona kamienia przed korozją 
25)Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami 

organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu. 
26)Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
27) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
28) sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
29) sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
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30) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
31) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

p) wymiarów i kształtu płytek 
q) liczby szczerb i pęknięć, 
r) odporności na uderzenia, 

32) W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
s) pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
t) poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

u) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

v) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
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8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 

9.  Rozliczenie robót. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

w) przygotowanie zaprawy, 
x) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
y) ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
z) umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
aa) osiatkowanie bruzd, 
bb) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

cc) reperacje tynków po dziurach i hakach, 
dd) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

ee) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ff) przygotowanie podłoża, 
gg) mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
hh) uporządkowanie miejsca pracy. 

Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

ii) przygotowanie zaprawy, 
jj) przygotowanie podłoża, 
kk) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ll) moczenie płytek, docinanie płytek, 
mm) ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
nn) wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
oo) zamurowanie przebić, 
pp) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
qq) reperacje tynków, 
rr) oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

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

przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
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PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 
 

V.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

        WYKONANIA i ODBIORU  -  ROBÓT MALARSKICH 

1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia  
„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do 

kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres stosowania SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem robót malarskich 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
o Malowanie tynków, 
o Malowanie konstrukcji stalowych, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 częś¬ci ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanie¬czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i od¬po¬wiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 

bru¬nat¬nej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, 
z ewen¬tualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom 
normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 



„wilky”   Pracownia Kosztorysowa Budownictwa Ogólnego i Konserwacji Zabytków 
 

str. 42 

 

– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o ja¬kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stoso¬wania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
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– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 m 
– 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 

po¬wodować uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęche¬rzenie 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. 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świa¬dectwo 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. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.  Wykonanie robót 
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 

zakoń¬czeniu 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 
powie¬trzem 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, 
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– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. 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 ry¬sy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 
5.2.2. 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. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 

i odprysków. 
5.3.2. 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. 
5.3.3.  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. 
6.  Kontrola jakości 
6.1. 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. Spraw¬dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod ma¬lo¬wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. 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. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. 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 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
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Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i 
ODBIORU – ŚLUSARKI OTWOROWEJ  i ELEMENTÓW 
RÓŻNYCH 

1.  Wstęp 
1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia  

„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do 
kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
B.14.01.00  Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.14.02.00  Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.14.03.00  Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, 

klamry włazowe itp.) 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
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2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00). 

2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. 

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 35-40 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023. 

2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w 
punkcie 2.6.3. 

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

3.  Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-

mowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 
wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 
6. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
 

 
 

VII.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i 
ODBIORU -  ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH 

1.  Wstęp 
1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia  

„Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 
zawodowych w Zespole Szkół nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie”. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 

• separator, 
• instalacja wywiewna – odprowadzenia spalin – zintegrowana z wentylatorem, 

automatyką sterowania i zwijaczami do rur wydechowych, 
• podnośniki samochodowe wraz z automatyką sterującą, 
• instalacja pneumatyczna – sprężonego powietrza. 
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⇒ Uwaga : do w/w. robót i prac specjalistycznych  - opisanych w niniejszych 
specyfikacjach j.w. - należy stosować „szczegółowe specyfikacje techniczne”  
opracowane i podane przez Producentów instalacji i wyrobów – pod warunkiem 
posiadania przez nich odpowiednich i ważnych atestów dopuszczenia do 
stosowania na  naszym rynku, atestów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 


