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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu” zgodnie z zakresem
przedstawionym w  Przedmiarze robót.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami
technicznymi (ST).

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

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

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

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

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

1.3.6.  urządzeniach budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod śmietniki.

1.3.7.  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.

1.3.8.  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.3.9.  dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę (jeżeli  jest  wymagane) wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy  (jeżeli  jest  założony),  protokoły  odbiorów  częściowych i  końcowych,  w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.

1.3.10. dokumentacji podwykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.3.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.

1.3.12.  właściwym organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego

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

1.3.14.  opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.3.15. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do osunięcia po ich zakończeniu.

1.3.16.  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót. Jeżeli  nie jest  wymagany dziennik  może być założony  na wniosek Inwestora jako
dokument wewnętrzny, dokumentujący przebieg budowy.

1.3.17.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawce  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.

1.3.18.  rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawce  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.3.19. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.3.20.  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.

1.3.21. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy.

1.3.27.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawniona  osobę  prawna  lub  fizyczna  będącą  autorem  dokumentacji
projektowej.
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1.3.22.  rekultywacji  –  należy przez to rozumieć roboty  mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie  pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.3.23.  części obiektu  lub etapie  wykonania  – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.24.  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.3.25. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pózn. zm.).

1.3.26.  inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór  nad  budowa  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą
kontrole  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.27.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę urządzeń  technicznych i
maszyn,  określającą  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.

1.3.28.  istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

1.3.29.  normach  europejskich  –  oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski
Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

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

1.3.31.  robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.3.32.  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót budowlanych,  stworzonych na
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE stało  się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.33. Zarządzającym realizacja 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  umowa w zakresie  określonym  w udzielonym pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacja  nie  jest
obecnie prawnie określony w przepisąch).

1.3.34. Pozostałe określenia podstawowe ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych (ST)

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  ST  i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacje  i  współrzędne  punktów
głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  (jeżeli  został  założony)  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  cześć  graficzna,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:
− dostarczona przez Zamawiającego,
− sporządzona przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru
stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  otrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie inne środki  niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje się,  że jest  włączony  w cenę
umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

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

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie otrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu przez
Zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczę obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót  np.  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w  poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
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Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  lub odwiezione na odkład  odpowiednio  do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i  właściwość do robót  i  były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

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

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
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Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń
itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów
robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniająca
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor  nadzoru ustali  jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Jednostki miar
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI)

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawce  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawce do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej,  nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badan (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawce, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

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

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
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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 ST, 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.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.  Dziennik  budowy  –  jeżeli  został  założony.  W  inwestycjach  nie  objętych  pozwoleniem  na  budowę  dziennik  należy
prowadzić na wniosek Inwestora, jako dokument wewnętrzny, dokumentujący przebieg robót.

Dziennik budowy jeżeli jest wymagany z urzędu obowiązuje Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w
związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badan  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa  i  ST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

8



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Blednę  dane  zostaną  poprawione  wg ustaleń
Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.)
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w
przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej  części robót  do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli  został  założony) i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy (jeżeli został założony).
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty  dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy jeżeli został założony i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badan i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z SST i programem zapewnienia

jakości (PZJ),
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa

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

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjna inwentaryzacje podwykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
osunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawce 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 ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim.
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I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  – SST 01

- kod CPV 45111300-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych  i  przygotowawczych  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Modernizacja  Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Organizacja placu budowy 

- przygotowanie pomieszczeń socjalnych pracowników: szatni i miejsca spożywania posiłków
-  wykonanie  przyłączy  do  sieci  infrastruktury  technicznej  na  potrzeby  budowy  –  zapewnienie  korzystania  z  prądu
elektrycznego niezbędnego do wykonania robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy.
- ogrodzenie placu budowy
- ochrona zieleni wysokiej przed uszkodzeniem - nie podlegającej wycince, a znajdującej się na terenie placu budowy, lub w
jego bezpośrednim sąsiedztwie

1.3.2. Roboty rozbiórkowe

- rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych

2.0. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Pkt. związanego z rozbiórkami – nie dotyczy

3.0. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0.0.  “Wymagania ogólne” punkt 3.

3.2. Sprzęt 

3.2.1. Sprzęt pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować nastepujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- łaty
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do wyznaczenia obiektów i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórka  elementów  ulic  może  być  wykorzystany  sprzęt  podany  później,  lub  inny
zaakceptowany przez Inspektora
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- zrywaki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,

4.0. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5.0.   Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2 Zasady wykonania prac
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5.2.1. Zasady wykonania prac przygotowawczych
- Ogrodzenie terenu budowy  o wys. nie niższej niż 1,5m.
-  Drogi  i  przejścia dla pieszych i  transportu  ręcznego poziomego o właściwej  szerokości,  dopuszczalnym nachyleniu  i
wyposażone we właściwe zabezpieczenia barierami i deskami krawężnikowymi oraz oświetlenie.
- Wybudowanie (lub adaptacja)  obiektów tymczasowych jak: pomieszczenia biurowe i socjalne, magazyny, laboratorium
polowe i obiekty technologiczne spełniające wymogi określone właściwymi przepisami.
- Wykonawca wykona przyłącza do sieci infrastruktury  technicznej na potrzeby budowy (energia elektryczna i woda) od
punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego. 
Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do:
- wielkości placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
- sprzętu z napędem elektrycznym,
-  potrzeb  gospodarczych  i  oświetlenia  pomieszczeń  w  obiektach,  miejsc  pracy  i  placu  budowy,  w  uwzględnieniem
wielozmianowości pracy załogi.
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w
ilości:
- niezbędnej na potrzeby technologiczne,
- niezbędnej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikające z planowanego zatrudnienia na budowie,
- uwzględniającej wymagania do celów ochrony pożarowej.

5.2.2.Zasady wykonania prac pomiarowych
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

Do każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu,
b) pomiary wysokościowe każdego wykonanego elementu (np. ław fundamentowych), w punktach charakterystycznych lub
przekrojach określonych przez Inspektora i Projektanta,

5.2.3.Zasady wykonania robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej,  Inspektora  może  polecić  Wykonawcy
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  SST  lub  przez  Inspektora.
Wykonawca obowiązany jest zachować środki ostrożności i zabezpieczyć obiekty rozbierane przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
O ile  uzyskane  elementy  nie staja  się własnością  Wykonawcy,  powinien  on przewieźć  je  na  miejsce wskazane  przez
Inspektora.
Elementy i materiały, które staja się własnością Wykonawcy, powinny być osunięte z terenu budowy.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarową robót rozbiórkowych

Jednostka obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów jest:
- dla rozbiórki ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych– m2 (metr kwadratowy),
- dla transportu gruzu i zużytych materiałów na wysypisko – m3 (metr sześcienny),
- dla utylizacji – m3 (metr sześcienny),
- dla transportu elementów stalowych na składowisko lub złomowisko – t (tona),

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 0.0. “Wymagania ogólne” pkt 8.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 0.0.. “Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2. Cena wykonania robót rozbiórkowych 

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
- oznakowanie robót,
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- demontaż ogrodzenia z siatki 
- demontaż słupków żelbetowych
- przesortowanie materiału  z rozbiórki w celu przetransportowania go na składowisko, a gruzu na wysypisko, z ułożeniem
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla wywozu gruzu i materiałów z rozbiórki
- załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki
- oznakowanie robót,
- wywóz na wysypisko lub składowisko
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla transportu elementów stalowych
- załadunek złomu lub konstrukcji stalowej
- oznakowanie robót,
- wywóz na złomowisko lub składowisko
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

Wszystkie  czynności  związane  z  rozbiórka  elementów  i  obiektów  w  cenie  jednostkowej  zawierają  transport  na  miejsca
składowania lub na legalne wysypisko i ich utylizacje.

10. Przepisy związane

1. Ustawa o odpadach
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Ogrodzenia – STT 02

- kod CPV   45340000-2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.   Modernizacja  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych w Rudzińcu”

1.2. Zakres stosowania ST.

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 ST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  związane  z  wykonaniem  nowego  ogrodzenia  na
podstawie posiadanej dokumentacji. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
 Roboty budowlano-montażowe   
-    wykonać i osadzić słupki betonowe
-    wykonać i zamontować ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych  

1.4. Informacje o terenie budowy 
Zgodnie z dokumentacją podstawową. 

1.5. Określenia podstawowe 
Ogrodzenie grodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji
podstawowej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność   z  projektem  budowlanym,
kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.   
1.6.1. Informacja o placu budowy  
Na okres prowadzenia robót  należy  wydzielić teren objęty  przebudową w taki  sposób aby utrzymać normalne warunki
użytkowania  pozostałej części.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przekazania do odbioru końcowego.  
 1.6.2. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska.  
 1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy   o  ochronie   p/pożarowej.  Wymagany  sprzęt  przeciwpożarowy  będzie
utrzymywany  zgodnie  z  wymaganymi   przepisami.  Materiały  łatwopalne    będą  składowane  i  zabezpieczone  przed
dostępem  osób trzecich zgodnie  z obowiązującymi wymogami.  
1.6.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel   nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich wa-
runków sanitarnych.  

   
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych oraz ogrodzenie palisadowe. 

System montażu grodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych Kolor analogiczny jak ogrodzenia istniejącego.
. Rozstaw osi słupków indywidualny, dostosowany do ist. przestrzeni i skosu skaryp. Słupki utwierdzone w monolitycznym
fundamencie betonowym poniżej poziomu przemarzania.

Przewiduje się następujące roboty związane z wykonaniem ogrodzenia: 
a) zabetonowanie słupków , 
c) osadzenie grodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
d) wykonanie furtek wg przyjętego rozwiązania systemowego -  furtki zamykane na zamek. 

  

2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami  i  posiadać
aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  

  
2.3. Przechowywanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed  zniszczeniem i zachowały
swoją  jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym  podłożu.    

 
3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.          
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacja
projektową, SST i umową. 
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Wyroby  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  poprzez   odpowiednie  opakowanie.
Należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą  stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt
będzie usuwać wszelkie zabrudzenia  spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w
planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1,0 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i
na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości 

5.3. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki
powinny  znajdować  się  na  jednakowej  wysokości.  Słupki  dokładnie  obetonować  do  poziomu  terenu  betonem  B15.
Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności  od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiającego. 

5.4. Montaż ogrodzenia
Prace wykonać  zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów opisanych w
dokumentacji projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada 
świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
•  zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 
•  zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
•  prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
•  poprawność ustawienia słupków, 
•  prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu 
paneli, 
•  rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
•  Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i
nie dopuszczone do zastosowania. 
•  Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

  
7. OBMIAR ROBÓT 

•  Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej  
•  Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia {m}, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

•  Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego
ogrodzenia. 
•  Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
•  Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą.  
•  Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
•  Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•  dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
•  ustawienie ogrodzenia  z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
•  uporządkowanie terenu, 
•  przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016    
 z póź. zmianami  
2. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177  
3. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
4. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr      
  147,poz.1229  
5. Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /    Wydaw. Arkady  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa  na materiałach budowlanych
w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr
198, poz. 2041)  
8. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
9. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
10. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 
11. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
12. instrukcje ITB, instrukcje producentów  

 
Uwaga:  nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  ustawy,  rozporządzenia,  normy  itp.  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Instalacje elektryczne – SST 03
 - kod CPV 45443000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.   Modernizacja  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych w Rudzińcu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje wykonanie:
 instalacji elektrycznej opraw oświetleniowych ,
 instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych ,
 instalacji elektrycznej zasilania wentylatorów ),
 instalacja elektryczna zasilania,
 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  normami  i  „Przepisami  Budowy  Urządzeń  
Elektroenergetycznych”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  poleceniami  nadzoru
inwestycyjnego oraz prowadzenie robót zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D – roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą powodować obniżenia  wartości  funkcjonalnych i  użytkowych instalacji
elektrycznych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D – roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach użyteczności publicznej”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

Do  wykonania  instalacji  elektrycznej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Wszelkie
materiały  użyte do wykonania  instalacji  muszą posiadać  aktualne  polskie aprobaty  techniczne lub  odpowiadać  Polskim
Normom.

2.1. Przewody

2.1.1. Instalacja elektryczna pomieszczeń.
Instalację należy wykonać przewodami miedzianymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej, o przekroju żyły 1,5 mm2
dla obwodów oświetleniowych oraz przekroju żyły 2,5 mm2

 
dla obwodów gniazd wtyczkowych. Przewody winny posiadać

izolację 450V/750V.

2.1.2. Instalacja elektryczna zasilania wentylatorów.

Zasilanie wentylatorów  należy wykonać z obwodów  przewodami miedzianymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej.
Przewody winny posiadać izolację 450V/750V. 

2.2.  Oprawy oświetleniowe

Do poprawy oświetlenia zastosować lampy ledowe zewnętrzne uliczne.

2.3. Osprzęt instalacyjny
Instalacja elektryczna będzie wyposażona w gniazda wtyczkowe podtynkowe 230 V, 16 A z uziemieniem, pojedyncze i
podwójne. W pomieszczeniach, w których to jest wymagane należy zastosować gniazda z ochroną IP44.  
Instalacja  oświetleniowa  będzie  wyposażona  w  następujący  osprzęt  łączeniowy:  łączniki  jednoobwodowe,  czujnik
zmierzchu o stopniu ochrony min. IP44 (jeśli wymagany)..

2.4.  Tablice elektryczne

Dla tablic elektrycznych muszą być uwzględnione następujące zasady:
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 Całe wyposażenie musi być zainstalowane na listwach TH lub płycie montażowej.
 Każde  urządzenie  stanowiące  wyposażenie  tablicy  musi  być  oznakowane,  informacją  o  odbiorniku  i  podającej

oznakowanie  zgodnie  ze  schematem;  oznakowanie  to  w  sposób  jednoznaczny  określa  nazwę  zasilanych
pomieszczeń lub urządzeń.

 Przekroje  przewodów  wewnątrz  tablic  nie  mogą  być  w  żadnym  przypadku  mniejsze  od  przekrojów  kabli
wychodzących do odbiorów.

 Identyfikacja  kolorystyczna  obwodów  głównych  (połączenia  energetyczne)  musi  być  zgodna  z  obowiązującymi
normami: niebieski dla przewodu neutralnego, zielono-żółty dla przewodu ochronnego, wszystkie kolory dla fazy za
wyjątkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, żółtego lub koloru podwójnego. 

 Wszystkie zakończenia przewodów elastycznych muszą być wyposażone w odpowiednie końcówki zaciskowe.
 Wszystkie  przewody  muszą  być  ponumerowane,  oznakowanie  musi  być  zgodne  z  rysunkami  i  schematami

wykonawczymi (powykonawczymi).
 Podłączenia przewodów (kabli) na listwach zaciskowych muszą być odpowiednio ułożone i zaopatrzone w pętlę. Musi

istnieć  możliwość  łatwego  przeprowadzenia  pomiarów  przy  pomocy  amperomierza  cęgowego  na  przewodach
siłowych.

 Na całej długości należy zamontować szyny miedziane przeznaczoną do podłączenia przewodu N i PE dla całości, a
także  dla  podłączenia  poszczególnych  odbiorów;  w  żadnym  przypadku  nie  dopuszcza  się  grupowania  kilku
przewodów uziemiających na jednym zacisku.

 Wysokość montażu rozdzielnicy w stosunku do podłoża musi być taka, aby aparatura sterująca i sygnalizacyjna była
dostępna dla człowieka bez konieczności używania drabin czy stopni. 

 Aparaty  zabezpieczające  muszą  mieć  zdolność  wyłączania,  co  najmniej  równą  maksymalnemu  natężeniu  prądu
zwarciowego odpowiadającego ich docelowemu położeniu w instalacji (~10kA). 
Należy podjąć wszystkie środki, aby praca poszczególnych urządzeń elektrycznych nie była 
narażona na zakłócenia elektromagnetyczne (praca elementów mocy) lub mechaniczne 
(drgania). 
Obwody muszą być zrównoważone na wszystkich fazach i uporządkowane funkcyjnie.

2.4.1.  Wyposażenie tablice elektryczne

Należy  doposażyć  istniejącą  tablicę  bezpiecznikową  w  wyłącznik  różnicowoprądowy  (o  prądzie  30mA)  z  członem
nadmiarowoprądowym o charakterystyce B16.

3.  SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  wyłącznie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje  niekorzystnego  wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót. Zaleca się transportowanie materiałów krytymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Metoda  przebudowy  uzależniona  jest  od  warunków  technicznych  wydanych  przez  użytkownika  obiektu.  Warunki  te
określają ogólne zasady prowadzenia prac oraz okres, w którym prace mogą zostać przeprowadzone.

5.1. Roboty demontażowe

Należy zdemontować, unieczynnić lub wykorzystać istniejącą instalację elektryczną w remontowanych pomieszczeniach w
uzgodnieniu z Inwestorem. 
Ewentualny odzysk materiałów pochodzących z demontażu istniejącej instalacji elektrycznej należy uzgodnić z Inwestorem.
Pozostałe materiały uzyskane z demontażu (oprawy, gniazda, itp.), nieprzeznaczone do odzysku należy posegregować i
zutylizować w uzgodnieniu z Inwestorem.

5.2. Sposób prowadzenia przewodów
Wszystkie przewody oświetlenia, gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń mają być prowadzone w bruzdach. Instalację
elektryczną  należy,  wykonać  prowadząc  po  ścianach  murowanych  jako  podtynkowo  a  w  ścianach  (sufitach)  G-K
prowadzić dodatkowo w rurze ochronnej typu peszel nierozprzestrzeniający ognia. Na korytarzach przewody zasilające
należy prowadzić n/t w korytach kablowych.  

5.4.  Montaż opraw oświetleniowych 

Oprawy należy montować bezpośrednio na suficie oraz na ścianach..

5.5. Montaż gniazd, łączników.

Łączniki oświetlenia będą montowane na wysokości 120 cm nad posadzką.
Gniazda wtyczkowe będą montowane na wysokości 30cm nad posadzką oraz jedno gniazdo na suficie do zasilania
rzutnika multimedialnego.
Czujniki ruchu w danych pomieszczeniach montować na suficie.
Wyjście kablowe dla zasilenia wentylatorów wyprowadzić w pobliżu wentylatorów.
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5.6.  Instalacja odgromowa

Nie wchodzi w zakres.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy montażu instalacji elektrycznej.

6.1.  Dokumentacja urządzeń

Aparaty i urządzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez
producenta.

6.2.  Kontrola i badania w trakcie robót

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
Część D – roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały
spełnione.  Jeżeli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić ponowną kontrolę.

6.3.  Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i wykonać:
- jakość i kompletność wykonanych robót,
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:
- elementy liniowe w m;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  elektrycznej  należy  wykonać  zgodnie  z  “Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  D  –  roboty  instalacyjne.  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w
budynkach użyteczności publicznej”, oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

8.1.  Odbiór robót zanikających

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają przewody prowadzone w bruzdach.

8.2.  Zasady odbioru ostatecznego robót

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót,
- Dziennik Budowy,
-  dokumenty  dotyczące  jakości  zamontowanych  elementów  (świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców

materiałów),
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku  Budowy  
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z:
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne - instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”, oraz obowiązującymi normami;
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  luty  2003r.  W  sprawie  BHP  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401):
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 28 sierpnia  2003r.  w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr
169 poz. 1650);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 609) oraz dnia 07 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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Rozdział 8 – Instalacje elektryczne.
Uziemienie i połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z normami: PN-EN-62305-1, PN-IEC 61024-1 i PN-
IEC-60 364. 
Sprawdzanie odbiorcze musi być dokonane zgodnie z normą PN-HD-60364-6.
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 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych i gresowych – STT 04

- kod CPV  45431000-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  Modernizacja  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych w Rudzińcu”

1.2. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
- pokrycie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi i gresowymi 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora 

1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  tych
wyrobów budowlanych

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materiałów
2.2.1.Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Płytki 
Płytki powinny odpowiadać PN-EN-87:1994
Parametry techniczne:
Wymiary płytki podłogowej 30x30cm
Płytki podłóg  o współczynniku antypośligowości R10.

2.2.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiednie  aprobaty
techniczne.

2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji  klejących zapraw klejowych i  mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować dowolny sprzęt umożliwiający wykonanie robót.

4. TRANSPORT
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót

1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych izolacji
podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi
2. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby.

5.2. Wykonanie wykładziny
5.2.1. Podłoża pod wykładziny z płytek
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
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Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu ca najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
- podkłady związane z podłożem - 25 mm
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
- podkłady ”pływające”/na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej / - 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro bez raków pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami itp.
Dozwolone odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2 m.

5.2.2 Wykonanie wykładzin z płytek
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny
być rozmieszczone systematycznie a skrajnie powinny mieć jednakowa szerokość większą niż połowa płytki.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja /zaprawa / klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy
od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkości  zębów  i  konsystencji  zaprawy  klejącej  sprawiają,  że  zaprawa  nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni  płytki.  Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna
wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 – 15 min.
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 6
– 8 mm.
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza
płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu / około 1 cm /, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania
przyczepności kleju do płytki.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe / krzyżyki /.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- od 100 do 200 mm około 3 mm
- od 200 do 600 mm około 4 mm
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonujecie także cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

5.3. Wykonanie okładzin z płytek
5.3.1. Podłoża pod okładzinę
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża powinny
być czyste, odpylone, pozbawione starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca
się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym.  Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na
zaprawie klejącej  na podłożach pokrytych starymi powłokami  malarskimi,  tynkiem z zaprawy cementowej,  cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.3.2. Wykonanie okładzin
Przed układaniem płytek na ścianie należy prostą, łatę drewnianą lub aluminiową. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub drugiego rzędu płytek.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się
tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w
odpowiednim  dla  niej  miejscu.  Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej. Do uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe.
Zalecane szerokości wielkości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt.5.3.2.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtów instalacyjnych.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące, jak również materiały
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych
wykładzin  i  okładzin  a  w  szczególności  -  zgodność  z  dokumentacja  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,
Zakres czynności kontrolnych dotyczy wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni  od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej  długości  2 m przykładanej  w różnych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
- sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na  dowolnie  wybranej
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.
Wyniki  kontroli  powinny być odnotowane w dzienniku budowy (jeżeli  jest  prowadzony) lub protokóle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i
wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarów dotyczące wykładzin i okładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina i okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny i okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorem
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać
głuchego odgłosu
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
- listwy dylatacyjne i elementy wykończeniowe okładzin powinny być zgodne z dokumentacją i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle
ścian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza  się  według  stanu
faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg. stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik można uznać podłoża za wykonane prawidłowo Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub  szpachlowanie  i  ponowne
zgłoszenie do odbioru.
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego.
Z czynności odbioru sporządza protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w
umowie.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny lub wykładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda do celów budowlanych
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VII. Roboty malarskie – SST 05

- kod CPV  45442100-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  Modernizacja  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych w Rudzińcu”

1.2. Zakres stosowania ST.

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 ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie następujących robót malarskich:
 Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST 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, ST i poleceniami Inspektora.

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. Farby budowlane gotowe

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
- Farby ftalowe wytwarzane fabrycznie
- Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie
- Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie do zastosowania w pomieszczeniach mokrych

2.3. Środki gruntujące

Do gruntowania  służą specjalne  preparaty  gruntujące i farby podkładowe. Przed przystąpieniem do gruntowania  należy
ścianę oczyścić z luźnych cząstek,  odspajającej  się starej  farby lub resztek tapety.  Należy zmyć też tłuste plamy, oraz
usunąć wszelkie skupiska grzybów i pleśni. Gruntowanie ścian najlepiej jest przeprowadzać w temperaturze powyżej +10
stopni C.  

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

Gruntowanie:
Farbę gruntującą należy starannie wymieszać i ewentualnie rozcieńczyć zgodnie z zaleceniami producenta.
Preparat  aplikujemy na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka. Najczęściej  stosuje się jedną warstwę gruntu,  dwie
zalecane są w przypadku podłoży szczególnie chłonnych.
Farbę nawierzchniową można nakładać po około 4 godzinach od zagruntowania.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietarznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków,
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
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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,

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,

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  Inspektora  i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy (jeżeli jest prowadzony).

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 Inspektora
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-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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