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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacją projektową są 
roboty ziemne i rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacyjnych 

pomieszczeń Pomorskich Szkół Rzemiosł. 

Celem inwestycji jest montaż transportu dla osób niepełnosprawnych, oraz przystosowanie 

istniejącej sali dydaktycznej na salę multimedialną. 
 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujące robót: 

a) przystosowanie istniejącej balustrady klatki schodowej do montażu platformy dla 

osób niepełnosprawnych; 

b) montaż platformy schodowej z krzywoliniowym torem jazdy; 

c) remont drzwi wejściowych; 

d) budowa podjazdu wejściowego dla osób niepełnosprawnych; 

e) rozbiórka wewnętrznych drzwi klatki schodowej; 

f) malowanie emulsyjne sali multimedialnej; 

g) niezbędne zasilanie elektryczne w klatce schodowej dla platformy schodowej; 

h) dostosowanie instalacji elektrycznej i komputerowej w sali multimedialnej dla 

nowego układu meblowego; 

i) montaż kurtyny powietrznej wejścia głównego. 

 
1.2.1. Roboty przygotowawcze 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczy zasad wykonania i odbioru robót związanych z 

robotami budowlanymi zgodnie z Dokumentacją Projektową i swoim zakresem obejmuje: 

a) zabezpieczenie terenu robót budowlanych przed osobami trzecimi, 

b) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

c) bieżący wywóz powstałych odpadów rozbiórkowych, 

d) uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót. 

 
1.2.2. Roboty rozbiórkowe 

Zasadnicze roboty rozbiórkowe zgodnie z dokumentacją projektową opisane w dalszej części 

specyfikacji.  

 

1.2.3. Roboty ziemne 

Opis robót ziemnych zgodnie z dokumentacją projektową opisane w dalszej części specyfikacji.  
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1.2.4. Roboty montażowe 

Montaż urządzeń technicznych zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

1.2.5. Roboty budowlane 

Roboty budowlane wykończeniowe w zakresie: 

a) roboty malarskie; 

b) roboty stolarskie; 

c) roboty murarsko-tynkarskie (drobne); 

d) roboty kowalsko-ślusarskie. 

 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Podstawowe określenia zostały podane w OST-00 Wymagania Ogólne. 

Pozostałe określenia to: 

a) Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego 

wykonania robót budowlanych, 

b) Beton zwykły (towarowy) - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z 

cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych; 

c) Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem 

betonu; 

d) Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie określone normą PN-EN 206-1:2003  

i PN-B-03264:2002; 

e) Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody; 

f) Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 

mm; 

g) Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna) surowa 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być  
wykonana powłoka malarska; 

h) Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych 

ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa; 

i) Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę; 
j) Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 

polimeru z dodatkiem środków pomocniczych; 

k) Roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem murów z ceramiki budowlane, betonów wibrowanych i 

komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową; 
l) Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub 

dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia; 

m) Ściana działowa – przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest 

przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 

dzieląca wnętrza. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Podstawowe określenia zostały podane w OST-00 Wymagania Ogólne. 

 

2.2. MATERIAŁY PODSTAWOWE 
 
2.2.1. Woda 

Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 

2.2.2. Gładzie gipsowe 

Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę 
wykończeniową. Gładź Gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się 
wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi gipsowej nie stosuje 

się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana 

Gładzią gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. 

2.2.3. Masa szpachlowa do wykonania gładzi gipsowych 

Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych 

oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć 
możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, 

tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz 

pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. 

Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, 

wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne 

powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże 

pod malowanie.  

Parametry techniczne masy szpachlowej: 

a) Przyczepność: min. 0,50 MPa; 
b) Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3; 
c) Max. grubość jednej warstwy: 2 mm. 

 

2.2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych 

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 

wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z 

betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 

cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym środkiem do 

przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi 

szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako 

gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna 
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wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 

gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać 
odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 

Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 

zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.  

Parametry techniczne emulsji: 

a) Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach;  

b) Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3. 

 

2.2.5. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub 

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa 

kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura 

przez Inspektora Nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie. 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. 

 

2.2.6. Cegła pełna 

Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996.  

Dane techniczne: 

a) Klasa 150; 

b) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; 

c) Masa: ok. 4,0-4,5 kg; 

d) Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK; 

e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%; 

f) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 

g) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15 ̊C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu;  

h) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych; 

i) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie.  

j) Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
1. 2 na 15 sprawdzanych cegieł; 

2. 3 na 25 sprawdzanych cegieł; 
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3. 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.2.7. Cement 

Cement  pochodzący z  każdej  dostawy  musi  spełniać wymagania zawarte w  normie  PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 

klasy 42,5 NA, lub 42,5 NA. 

 

Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

a) oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996, PN-EN 196-6:1997; 

b) sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

a) początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut; 

b) koniec wiązania -najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

a) wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  

b) wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 

się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 

Magazynowanie 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

a) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 
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a) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

b) po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.7. Kruszywa 

Kruszywa do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podzierna nie powinna przekraczać 5%, a nadzierna 10%. 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu; 

b) 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klasy C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez Zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) zawartość pyłów mineralnych - do 1%; 

b) zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%; 

c) wskaźnik rozkruszenia: 

a) dla grysów granitowych - do 16%; 

b) dla grysów bazaltowych i innych - do 8%; 

d) nasiąkliwość - do 1,2%; 

e) mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%; 

f) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej - do 10%; 

g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%; 

h) zawartość związków siarki - do 0,1%; 

i) zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%; 

j) zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26. 

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 

granicach: 

a) do 0,25 mm - 14÷19%; 
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b) do 0,50 mm - 33÷48%; 

c) do 1,00 mm - 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

a) zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%; 

b) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%; 

c) zawartość związków siarki - do 0,2%; 

d) zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%; 

e) zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26. 

f) w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

a) oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15; 

b) oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12; 

c) oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych; 

d) oznaczenie zawartości pyłów minerakalnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-067712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 

korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.2.8. Platforma schodowa 

Platforma schodowa typu V65 z torem krzywoliniowym. 

Dane techniczne: 

a) wymiary platformy 830x700 mm; 

b) udźwig 300 kg; 

c) długość prowadnic 28,21 m; 

d) składanie platformy automatyczne; 

e) nośność do kąta 45° - 250 daN; 

f) nośność powyżej kąta 45° - 200 daN; 

g) zasilanie 230V; 

h) zasilanie silnika 24V; 

i) napięcie wewnętrzne 24V; 

j) moc 0,7 kW; 

k) prędkość 0,08 m/s; 

l) gwarancja min. 2 lata. 
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2.2.9. Kraty stalowe ocynkowane 

Krata podjazdowa stalowa ocynkowane o wymiarach 120x100 cm, o oczkach 30x32, 30x3 mm 

wzmocnione poprzecznie kształtownikiem kątowym stalowym ocynkowanym 150x150 mm 

L=1,0 m, oraz wzdłużnie kształtownikiem kątowym 80x80 mm L=1,2 m szt.2. 

 

2.2.10. Modułowe napędy drzwi rozwieranych 

Napędy drzwiowe naskrzydłowe. Podstawowe parametry: 

a) konstrukcja modułowa, z możliwością różnych funkcji; 

b) maksymalna szerokość skrzydła drzwiowego do 1,1 m; 

c) maksymalny ciężar skrzydła drzwiowego do 100 kg; 

d) wersja napędu ciągnąca; 

e) możliwość sterowania zdalnego. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST-00 Wymagania Ogólne. 

 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, np.: 

a) rusztowanie warszawskie; 

b) urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka; 

c) wyciąg jednomasztowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. WYMAGANIA STALI ZBROJENIOWEJ I KSZTAŁTOWEJ 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach stalowych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 

wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki. prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 

oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 

urządzeń mechanicznych.  

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA TRANSPORTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST-00 Wymagania Ogólne. 
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4.1.1. Wymagania dla robót sypkich i paczkowanych 

Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem 

dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. Przechowywać w 

suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, chronić 
przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 

 

4.1.2. Transport stali zbrojeniowej i konstrukcyjnych 

Stal kształtową i zbrojeniową powinna być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

4.1.3. Transport elementów murowych 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 

przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych 

placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i 

przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w 

jednostkach ładunkowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 

Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz 

Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót. 

 
5.3. PROWADZENIE ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 

 
5.3.1. Przygotowanie terenu 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i 

wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

a) wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 

b) wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i 

startowych; 

ewentualne spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą 
oraz odpowiednią SST; 

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia 

pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte 

wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania 

należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania grodzic 

w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które zabezpieczają przed 

wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

 
5.3.2. Roboty betoniarskie 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę  
szczegółowy program i dokumentację technologiczną opracowaną w oparciu o Dokumentację  
Projektową (zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru) obejmującą:  

a) wybór składników betonu,  

b) opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

c) sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

d) sposób transportu mieszanki betonowej,  

e) kolejność i sposób betonowania zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej,  

f) wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,  

g) sposób pielęgnacji betonu,  

h) warunki rozformowania konstrukcji,  

i) zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności:  

a) prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.  

b) zgodność rzędnych z projektem,  
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c) czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  

wymaganą  wielkość otuliny.  

d) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

e) prawidłowość  wykonania  wszystkich  Robót  zanikających,  między  innymi  wykonania   

f) przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

g) prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu elementów  wbudowywanych  w  

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),  

h) gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

a) 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;  

b) przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. 

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 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co  

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 

 

5.3.3. Naprawa drzwi wejściowych 

Drzwi wejściowe należy wyremontować. Remont będzie polegał na: 

a) oczyszczeniu z istniejącej farby – opalenie, szlifowanie; 

b) uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna; 

c) wyszlifowaniu; 

d) zagruntowanie całej powierzchni drzwi; 

e) wprowadzenie uszczelek; 

f) naprawa zawiasów; 

g) montaż nowych zamków; 

h) montaż napędu do drzwi; 

i) malowanie podkładowe i nawierzchniowe drzwi. 

Kolor i rodzaj farby należy uzgodnić z projektantem. 

 

5.3.4. Montaż kraty najazdowej 

Dla ułatwienia wejścia dla osób niepełnosprawnych należy wykonać pomost najazdowy z kraty 

ażurowej ocynkowanej. Kratę należy oprzeć na dwóch słupkach z pustaków betonowych (lub 

wylanych „na mokro”) z jednej strony, i opartej na istniejących zewnętrznych stopnia 

schodowych z drugiej strony. Krata najazdowa o wymiarach 1200x1000 mm wzmocniona 

równoległymi kształtownikami kątowymi. Całość konstrukcji należy wykonać w wersji 

ocynkowanej. Rysunki szczegółowe w dokumentacji projektowej. 
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5.3.5. Platforma schodowa 

Montaż należy powierzyć dostawcy urządzenia. Zapewni to skuteczny dostęp do gwarancji 

producenta. 

 

5.3.6. Instalacje elektryczne i teletechniczne. 

Przewidziane instalacje elektryczne należy powierzyć specjalistycznej firmie elektrycznej. Zakres 

robót elektrycznych przewiduje: 

a) zasilenie kablowe gniazdek odbiorczych instalacji oświetlenia oraz dostępu do Internetu 

dla nowego układu meblowego ze stanowiskami komputerowymi; 

b) osadzenie na ścianie stosownych tablic rozdzielczych; 

c) zmianę lokalizacji projektora; 

d) montaż wideofonu na zewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych; 

e) zasilenie gniazdkowe dla platformy schodowe w klatce schodowej; 

f) zasilenie napędu do drzwi wejściowych; 

g) montaż sterowania „otwarcia drzwi” z pomieszczenia portierni. 

 

5.3.7. Malowanie sali multimedialnej  

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

a) nieotynkowane mury z cegły, betonu lub kamienia; 

b) tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny i gipsowy; 

c) tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, drewno; 

d) materiały drewnopochodne; 

e) płyta gipsowo-kartonowe; 

f) płyta włóknisto-mineralna; 

g) elementy metalowe. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: 

a) Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie 

wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 

powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z 

zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 

ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 

b) Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny 

być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate 

betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 

które wydano aprobaty techniczne. 

c) Tynki zwykłe: 

1. nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy 

P-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 

wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
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wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

2. tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 

i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 

tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 

malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a 

elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

d) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

e) Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć 
wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 

żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 

żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

f) Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 
na którą wydano aprobatę techniczną. 

g) Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

h) Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy 

i plam tłuszczu. 

 

5.3.8. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

a) podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C,  

b) w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku 

wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli 

wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) 

przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy l. 

c)  

L.p. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża w % 

1 Farby dyspersyjne na spoiwach 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 

rozcieńczalnych wodą 

6 

4 Farby na spoiwach mineralnych 4 
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5.3.9. Malowanie innych pomieszczeń 

Pomimo, że przewidziano malowanie tylko sali multimedialnej, należy również przewidzieć, że 

wszelka ingerencja w posadzki, ściany i sufity winna się zakończyć naprawą i doprowadzenie do 

stanu jak przed remontom. Dotyczy to uzupełnienia ubytków i pęknięć, szpachlowanie i 

ostateczne malowanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. KONTROLA DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 

Inżynier/Inspektora Nadzoru winien przeprowadzać systematyczne kontrole gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

 

Kontrole powinny zawierać następujące wytyczne: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz        

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

h) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

i) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót konstrukcyjnych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
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poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcja należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej 

niż:  

a) l próbka na 100 zarobów,  

b) l próbka na 50 m3 betonu,  

c) 3 próbki na dobę,  
d) 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w  

wieku wcześniejszym od 28 dni.  

 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej l 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie  

nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i 

badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co  

najmniej l raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu - po12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki l00m. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach 

wyciętych z konstrukcji.  

 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną  
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej l raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania  

betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 

boku lub średnicy l00 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w 

wieku 28 dni wg PN-B-06250.  
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Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250. Ponadto  

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 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  

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

a) badanie składników betonu,  

b) badanie mieszanki betonowej,  

c) badanie betonu. 

6.1.3. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 

następujących terminach: 

a) po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 

b) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. 

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

a) murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:ł968, wypełnienie spoin, naprawy 

i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

b) podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

c) tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 

z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

d) podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

e) płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

f) elementów metalowych - czystość powierzchni. Kontrolę dokładności wykonania murów 

należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1m w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 

powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
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Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do 

Dziennika Budowy. 

6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/INSPEKTORA 
NADZORU 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

1. Polską Normą lub, 

2. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST, 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera/Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Podstawową ilością obmiarową jest jednostka określona w przedmiarze obejmująca wszystkie 

prace niezbędne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po 

zakończeniu prac likwidację stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu. 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 

odpowiednich KNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarowej. 

 
7.1.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNICZYCH 
Wszystkie urządzenia należy odbierać zgodnie z wytycznymi producenta, na podstawie jego 

instrukcji lub DTR. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
Na podstawie wyników badań wg pkt 6 należy sporządzić protokoły odbioru Robót końcowych.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane Roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty należy uznać za  

niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest  

doprowadzić Roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

3. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

4. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

6. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

7. PN-H-84023.06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

8. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

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

10. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku.  

11. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  

12. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  

13. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  

14. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  

15. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

16. PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania.  
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17. PN-EN 480-1  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu. Metody  badań.  Beton  

wzorcowy  i  zaprawa  

18. wzorcowa do badań.  
19. PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania.  

20. PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

21. PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej.    

22. PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni.    

23. PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji.    

24. PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  

25. PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach.  

26. PN-B-06250  Beton zwykły.        

27. PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.    

28. PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  

29. PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałość i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidtatypu N.  

30. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.        

31. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.    

 

 

 

 

 




