SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

Część architektoniczna.

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”

Luty 2013 r.

1

SPIS TREŚCI:
SST-00 –
SST-01 –
SST-02 –
SST-03 –
SST-04 –
SST-05 –
SST-06 –
SST-07 –

WYMAGANIA OGÓLNE ………………………………….
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE …………………………
ROBOTY ZIEMNE …………………………………………..
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE …………………..
TYNKI I OKŁADZINY ………………………………………
ROBOTY DEKARSKIE ……………………………………..
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ …………
ROBOTY W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY
I ROBOTY RÓŻNE …………………………………………..

2

str. 3 – 20
str. 21 – 25
str. 31 – 34
str. 35 – 42
str. 43 – 48
str. 49 – 56
str. 57 – 66
str. 67 – 73

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-00

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”

3

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-00
Kod CPV- 45000000-7

Wymagania Ogólne

DLA OBIEKTU:

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Wymagania ogólne.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

są

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach
budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla „Odbudowa wieży widokowej na
Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.”
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.
1.4.1. Zgodność Robót z Normami.
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być
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stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się
z treścią i wymaganiami tych Norm.
1.4.2. Niektóre określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:
• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity);
• obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;
• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe,
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową;
• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale
z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego;
• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie
pierwotnym;
• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;
• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
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• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót
budowlanych;
• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego;
• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu
i inne dokumenty wykonawcy;
• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie;
• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich właściwości;
• wyrób budowlany – 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
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową;
• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,
• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem,
• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez
Wykonawcę wg Kontraktu,
• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część
Robót Stałych,
• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez
Zamawiającego Robót,
• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla
celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty,
• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby,
• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych,
• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają
być dostarczone urządzenia i materiały,
• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawcę na mocy Kontraktu,
• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
– niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e).
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1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.
Przedmiotem opracowania jest odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku. Teren
opracowania zamyka się w obrębie jednej działki: działka nr 370; obręb Stronie-Lasy;
jednostka ewidencyjna Stronie Śląskie; powiat kłodzki; województwo Dolnośląskie.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
• dokumentacje techniczną,
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
• kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
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Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót
lub został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników.
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiały pylące ) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed
użyciem takich materiałów zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
 projekt organizacji robót,
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
 program zapewnienia jakości.
1.6.2. Projekt organizacji robót.
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien
zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany
postęp robót.
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy –
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego
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podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.
1.6.5. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania
robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów,
 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak
i zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
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1.7.2. Książka obmiarów.
Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący
załącznik do umowy.
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty
budowy zawierają tez:
• Dokumenty wchodzące w skład umowy,
• Pozwolenie na budowę,
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na
budowie,
• Protokoły odbioru robót,
• Opinię ekspertów i konsultantów,
• Korespondencja dotycząca budowy.
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogólne.
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
• Rysunki robocze,
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
• Dokumentacja powykonawcza,
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez
zarządzającego realizacją umowy.
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1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu
realizacją umowy.
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonywania prób materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji
technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
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2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.
Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

13

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych.
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego
realizacją umowy na trzy tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacji umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
4. TRANSPORT.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.
Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje.
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej
i graficznej.
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
• projekt organizacji budowy.
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę 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 SST, 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
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
jakości wykonywania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją
umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,
ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.

15

6.2. Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady 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.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału
w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż wg terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną
poniesione przez wykonawcę.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.
6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco Dzienniku
Budowy
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• 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,
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
7. ODBIORY ROBÓT.
Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.1. Odbiór częściowy.
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
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Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją
techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót,
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające
lub zamienne),
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,
• Dzienniki Budowy,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną,
• sprawozdanie techniczne,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
7.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi.
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy
Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami
innych norm.
10. NORMY I NORMATYWY.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).
• 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 MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)
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•

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)
PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-01

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-01
Kod CPV- 45100000-8
Kod CPV- 45113000-2

Roboty przygotowawcze
Roboty na placu budowy

DLA OBIEKTU:

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Roboty przygotowawcze.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
dotyczące placu budowy.

wymagania

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą:
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy;
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
• Wyposażenie placu budowy w instalacje;
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej
specyfikacji technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność
z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inżyniera.
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2. MATERIAŁY.
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu
budowy.
3. SPRZĘT.
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót.
4. TRANSPORT.
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać
się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Koordynacja robót na placu budowy.
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych.
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,
a w szczególności:
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
• oznakować obszar prac
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Teren działki nr 173/198 to teren, na którym znajdować się będzie baza
przeładunkowa, zaplecze socjalne oraz magazyn materiałów budowlanych. W obrębie bazy
socjalnej (1-2 kontenery) oraz zaplecza budowy (skład koniecznych do budowy materiałów
budowlanych) teren zajęty na czas budowy będzie ograniczony do niezbędnego minimum
i zostanie ogrodzony i oznakowany, oraz wcześniej uzgodniony przez firmę wykonawczą
z odpowiednimi Zarządcami Terenu, aby nie kolidować z gospodarką leśną tych terenów;
Teren działki nr 32 t o teren, na którym znajdować się będzie tymczasowe lądowisko
dla helikopterów (na istniejącym parkingu szczytu „Czarna Góra”, w miejscu użytkowanym
dzisiaj również jako lądowisko dla helikopterów); Firma wykonawcza przed rozpoczęciem
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robót budowlanych uzgodni z odpowiednimi Zarządcami terenu, uzyska od nich odpowiednią
zgodę na lądowanie helikoptera „budowlanego“ i uzgodni terminy i częstotliwość lądowań;
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.
Wymagania ogólne:
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.;
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza,
niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz
spełniać określone wymagania użytkowe;
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych
w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy
oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów
z magazynu.
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
• Zapotrzebowanie budowy na 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, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny
z aktualnymi przepisami.
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane
przepisami uprawnienia.
• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy
przestrzegać następujących zasad:
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
lub normami,
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku.
Instalacje wodociągowe:
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską
lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie
w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się
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następującymi zasadami:
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować
w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania,
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być
składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana),
5.4. Zakres robót do wykonania.
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
• wyposażenie placu budowy w instalacje,
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Jak dla wymagań ogólnych.
7. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane
w punkcie 5.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-02

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-02
Kod CPV- 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Wyrównywanie terenu

Kod CPV- 45112000-5
Kod CPV-45236000-0

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka

DLA OBIEKTU:

TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Roboty ziemne.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru prac związanych z robotami ziemnymi w ramach projektu „Odbudowa wieży
widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo
dolnośląskie.”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmują:
• Wykonywanie wykopu pod projektowane fundamentu wieży;
• Wykonanie wykopu w związku z robotami izolacyjnymi;
• Wykonanie wyskarpowania terenu;
• Wykonanie nadsypania wieży widokowej;
• Umocnienie ścian wykopu;
• Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
• Zasypanie wykopów;
• Wywóz nadmiaru ziemi;
• Zagęszczenie zasypek wykopów.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz
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dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa
robót drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem
robót drogowych.
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg
wzoru:

ρd
Is = ρ ds

gdzie:
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m3).
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

d 60
U = d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Obowiązują ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 OST Zamawiający,
w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i SST. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Materiały łatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawcę na terenie budowy, będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Materiały, które w sposób trwały
są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Wszelkie materiały odpadowe
użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 1 „Wymagania Ogólne”.
2.1. Grunty do zasypania wykopu.
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych wg PN B-B
03020). Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt do zasypki wykopów nie powinien być zbrylony (zamarznięty), nie może
zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe
zagęszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np.
drenaż, ścianki szczelne, igłofiltry) musi być zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów do
zasypki oraz obudowy pionowej ścian wykopów, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów, właściwości
i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu. Grunt wydobywany z wykopów powinien być składowany po
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy
składać w taki sposób aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. Kruszywo (piasek)
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stosowane do podsypki i obsypki przewodów powinno być o właściwym uziarnieniu.
Podsypka powinna spełniać przede wszystkim następujące wymagania:
- nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m,
- nie powinna być zamrożona,
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Materiał do
obsypki wg PN-74/B-02480.
2.2 Do zabezpieczenia wykopów.
Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewniane16 x 16 cm, co 75 cm
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania.
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.0.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi
itp.),
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
• lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”
pkt. 4.0. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 5.0
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5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle
w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te
zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami
i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopów, ich
zabezpieczenia, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od
wykopów.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów.
Wg normy PN-B-06050:1999
5.2.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być
wykonane warstwami grubości:
• 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
• 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
• 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania Ogólne”
poz. 6. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 9. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5
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i zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni obecność na budowie
Geologa w następujących sytuacjach:
• ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do
Projektu,
• ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek,
• pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości,
• w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.
6.2. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna
obejmować:
• zgodność wykonania robót z Kontraktem,
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
• przygotowanie terenu,
• rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podłożu,
• wymiary wykopów,
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.3. Zasypki i podkłady.
Sprawdzeniu podlegają:
• stan wykopu przed zasypaniem,
• materiały do zasypki,
• grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia.
6.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania
i pozostającej konstrukcji.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST 00. „Wymagania Ogólne” poz. 7.0.
7.2. Rodzaj odbioru.
7.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie
sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
zawierającej:
• dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
• zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami
sprawdzeń, robocze orzeczenia jakościowe,
• analizę wyników badań wraz z wnioskami,
• aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,
• inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót
ziemnych.
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe
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powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.
7.2.2. Odbiór robót.
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych
powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być
użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót,
jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony
w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które
całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych
warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do
następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót
poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych
robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót
(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół
odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1
niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych
należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót
i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do
dziennika budowy.
7.2.3. Ocena wyników odbioru.
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub
jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan
robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest
negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków
technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru
końcowego robót.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania
Ogólne” poz. 8.0.
8.2. Cena jednostki obmiarowej.
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych należy przyjmować na
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopów i zasypek:
• prace pomiarowe,
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•
•
•
•
•
•

wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie,
umocnienie ścian pionowych wykopów,
zasypanie wykopów,
złożenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy,
odwodnienia,
badania geologiczne podłoży.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
W trakcie wykonywania czynności podczas robót ziemnych należy zastosować się
do:
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
• PN-86/B-06710 Kruszywa
• PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw
• PN-74/B-02480 Obsypki.
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
• Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej
specyfikacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-03

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-03
Kod CPV- 45320000 - 6

Roboty izolacyjne

DLA OBIEKTU:

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Izolacje przeciwwilgociowe.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych w ramach projektu „Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie
Śląskie, działka nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót
przy wykonaniu następujących prac:
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowo ścian piwnicznych oraz słupów;
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowo posadzki na gruncie.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów
i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych
SST powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub
świadectwach FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji.
2.2.1. Folia techniczna PE – paroizolacja.
Bezpośrednio pod wylewki należy umieścić izolacje przeciwwilgociową w formie
foli budowlanej gr. 0,2 mm

Mak naprężenie przy
rozciąganiu
wydłużenie względne przy
zerwaniu
wytrzymałość na
rozdzieranie
wodochłonność
klasyfikacja ogniowa stopień palności
rozprzestrzenianie ognia

wzdłuż
> 13 Mpa

w poprzek
> 12 MPa

> 280 %

370 %

> 60 N/mm

> 50 N/mm

< 1,0 %
wyrób trudno zapalny
wyrób nie rozprzestrzeniający
ognia
0,150 - 0,500 mm

grubość

2.2.2. Papa termozgrzewalna.
Papa asfaltowa wierzchnia osnowa. Włóknina poliestrowa. Rodzaj masy to asfalt
modyfikowany. Strona wierzchnia to gruboziarnista posypka mineralna. Strona spodnia to
folia z tworzywa sztucznego. Do jedno lub wielowarstwowych pokryć dachowych, jako
warstwa wierzchnia. Papa nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.
Mocowanie mechaniczne lub metodą zgrzewania.
Dane techniczne:
• Długość
10,0 m
• Szerokość
1,0 m
• Prostolinijność
< 20 mm/10m
• Masa wobec powierzchni
4,6 (+/-0,2) kg/m2
• Grubość
4,2 (+0,2) mm
• Wodoszczelność
400 kPa
• Ognioodporność przy ogniu zewnętrznym
B
• Ognioodporność
E
750 (+/- 100) N/50 mm
• Wytrzymałość złącza na ścinanie
• Max siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek
1050/800 (+/-100) N/50 mm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wydłużenie wzdłuż / w poprzek przy rozciąganiu
Odporność na obciążenie uderzeniowe
Odporność na obciążenie statyczne
Wytrzymałość na rozdzieranie
Dokładność wymiarowa
Giętkość w niskiej temperaturze
Odporność na spływanie
Zginanie na zimno po sztucznym starzeniu
Przyczepność posypki
Przepuszczalność pary wodnej

50/55 (+/-10) %
KLF mm
KLF kg
300 (+/-50) N
≤|0,6| %
- 20 °C
100 °C
-15 °C
KLF %
80.000 (+/-20%) µ

2.2.3. Folia uszczelniająca.
Elastyczna, płynna folia uszczelniająca to jednoskładnikowy, gotowy do użycia
produkt, na bazie tworzyw sztucznych, z niewielką zawartością rozpuszczalnika. Jest
przeznaczona do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwilgociowych ścian i posadzek
w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, przed nałożeniem okładzin ceramicznych
i kamiennych.
Dane techniczne:
• Wygląd zewnętrzny produktu
Masa barwy jasno-szarej
• Wygląd powłoki
Powłoka barwy szarej, dobrze
przylegająca do podłoża
• Czas od gruntowania
1÷3 godziny
• Nakładanie kolejnej warstwy
10 godzin
• Min czas całkowitego schnięcia
10 godzin
• Przyczepność do podłoża betonowego
≥0,3 MPa
≥0,5 MPa
• Przyczepność do podłoża z płyt g-k
• Przyczepność do podłoża z drewna
≥3,5 MPa
• Wodochłonność powłoki
≤20%
• Zalecana grubość
2 warstwy 1 mm
• Obciążenie lekkim ruchem pieszym
Po 10 godzinach
2.2.4. Emulsyjna powłoka bitumiczna.
Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami
emulsyjna powłoka bitumiczna. Stosowana do wykonywania izolacji przeciwwodnej
w postaci powłoki cienkowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych
i podziemnych z betonu i cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci Jako
zagruntowanie pod powłoki bitumiczne nanoszone na podłoża betonowe, z zapraw i cegły
(zwykle rozcieńczony z wodą).
Dane techniczne:
• Baza chemiczna
Modyfikowana polimerem emulsja bitumiczna
• Gęstość
1,05 kg/dm3
• Zawartość części stałych
~ 58% (objętościowo)
• Zawartość wody
~ 42% (objętościowo)
• Zawartość bitumów
~ 58% (objętościowo) części stałych
• Lepkość
~ 1500 mPas
• Min temperatura pracy
-30 °C
• Max temperatura pracy
+70 °C
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3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST B.00 „Wymagania
Ogólne” pkt. 4.0.
4.2. Transport materiałów.
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.0
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3. Przygotowanie podłoża.
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu
i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć
z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile
to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń
najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić
maksymalnie 2 cm Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.4. Izolacje z folii.
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji warstw przegród
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Zapobiega skraplaniu się
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród
budowlanych. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się
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poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę
układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą.
Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm Folia drenażowa z geowłókniną
stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii zgodnie
z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez
sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii
kubełkowej i geowłókniny.
5.5. Izolacje z zapraw uszczelniających.
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować)
zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi
spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej
pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane
na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą
wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe
powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniających nie nadają się na podłoże. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania
podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy
oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części
należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki
diamentowej. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem,
rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni.
5.6. Cokoły zewnętrzne (izolacje) na żelbecie.
Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche
oraz wolne od olejów i smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione
od zdolności ssącej podłoża, temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
należy wykonywać przy temperaturach powyżej + 10°C i niskiej wilgotności powietrza.
Preparat nakładać jednorazowo na niezbyt dużych powierzchniach by nie wydłużać zanadto
czasu schnięcia warstw. Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym.
Następnie nałożyć warstwę płynnej folii. W świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić
włókninę poliestrową, która stanowi „wzmocnienie” warstwy uszczelniającej. Trzeba
pamiętać, aby włóknina była ułożona w płynnej folii równo, bez zmarszczek i fałd oraz
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. Drugą warstwę płynnej folii można nałożyć
bezpośrednio po ułożeniu pierwszej lub na drugi dzień, która stanowi warstwę
nawierzchniową. Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do
prawidłowego wykonania uszczelnienia to wałek. W przypadku niezbędnych nacięć – np.
w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny przykrywać dodatkowymi kawałkami tej
samej włókniny i pokrywać płynną folią.
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6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Wymagania ogólne.
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez
producenta przez za świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta,
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; Nie należy stosować również
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.0.
7.2. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić.
7.3. Zgodność z dokumentacją.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją
Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej dały pozytywny wynik.
7.4. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• przygotowanie podłoża,
• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
• szczelność.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
• Izolacje przeciwwilgociowe.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :
- czyszczenie podłoża;
- dostarczenie materiałów;
- zagruntowanie podłoża;
- ułożenie warstw izolacyjnych.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
• PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie,
• PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych
przy statycznym rozciąganiu,
• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą
skaningu mechanicznego,
• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki,
• ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych,
• PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności
materiałów budowlanych,
• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki,
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań,
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa,
• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych,
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
• Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych
producentów,
• Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08,
• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-04

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-04
Kod CPV- 45324000 - 4
Kod CPV- 45432100 - 5

Roboty w zakresie okładziny tynkarskiej.
Kładzenie i wykładanie podłóg

DLA OBIEKTU:

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Tynki i okładziny.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem okładzin w ramach projektu
„Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka nr 370 obręb StronieLasy. Województwo dolnośląskie.”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót
przy wykonaniu następujących prac:
• Wykonanie okładziny kamiennej zewnętrznej;
• Wykonanie okładziny kamienne wewnętrznej;
• Wykonanie posadzki z kamienia naturalnego;
• Wykonanie okładziny z betonu architektonicznego;
• Wykonanie okładzin zewnętrznych z blachy trapezowej;
• Wykonanie okładziny ścian wieży z tafli szklanej.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych
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1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się
wyprawę.
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
1.4.4. Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na
podłoże.
1.4.5. Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm,
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy,
domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie
lub na placu budowy.
1.4.7. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją
suchej mieszanki tynkarskiej.
1.4.8. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
masie tynkarskiej.
1.4.9. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.
1.4.9. Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu,
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami.
2. MATERIAŁY.
2.1. Kamień naturalny.
Oblicówka z kamienia na kleju kamieniarskim.
2.2. Płyty z betonu architektonicznego.
Płyty elewacyjne z betonu architektonicznego wysokowytrzymałego imitujące beton.
Dane techniczne:
• Gęstość
< 2550kg/m3
• Wytrzymałość na ściskanie
> 100Mpa
• Wytrzymałość na zginanie
> 12Mpa
• Mrozoodporność
> F200, odporność na działanie wody z solą
• Nasiąkliwość
< 2%
• Klasa niepalności
niepalny, klasa A1
• Zgodność z normą
PN EN 13748-2
2.3. Blacha trapezowa.
Blacha trapezowa jako element wykończenia ścian i dachów stosowana we wszystkich
gałęziach budownictwa.
Dane techniczne:
• Materiał
S320GD + Z275
1,0 mm
• Grubość
40 mm
• Wysokość
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•
•
•
•

Szerokość fali górnej
Szerokość fali dolnej
Całkowita szerokość arkusza
Waga

119 mm
143 mm
915 mm
10,47 kg/m2

2.4. Tafle szklane.
Tafle szklane elewacyjne.
Dane techniczne:
• Szyba
hartowana
• Szkło
bezpieczne laminowane
21,52 mm SGG
• Grubość
• Wymiarach
3,0x1,7 m
3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. montaż okładziny kamiennej.
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
• Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
• Wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych.
• Odchylenie krawędzi podtoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od
poziomu ± 10 mm/m
• Przytwierdzenie okładziny do podłoża – przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną
zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
- 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
• Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na
kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną
wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co
najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty.
• Przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy
od przekroju elementu kotwiącego.
• Elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

46

5.2. Montaż płyt elewacyjnych.
Cienkowarstwowe płyty elewacyjne z betonu architektonicznego w zależności od
formatu i grubości są mocowane z wykorzystaniem kotew niewidocznych lub
z wykorzystaniem mocowań widocznych systemu.
5.3. Montaż tafli szklanych.
Szkło mocowane punktowo do konstrukcji stalowej w 8 miejscach za pośrednictwem
łączników przegubowo – przesuwnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Zasady ogólne.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej,
Kontrola jakości powinna być
• przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi
w Polskich Normach,
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
producenta,
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres
gwarancyjny minął,
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie.
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów
materiałów każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zasady ogólne.
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót,
• Dziennik budowy,
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia,
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
• przygotowanie materiału,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
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•
•
•

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
mocowanie elementów,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
• PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-05

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-05
Kod CPV- 45262650 - 2

Roboty w zakresie okładania

DLA OBIEKTU:

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Roboty w zakresie obróbek blacharskich.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem rynien leżących oraz obróbek
blacharskich w ramach projektu „Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie,
działka nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót
przy wykonaniu następujących prac:
• Montaż obróbek blacharskich;
• Montaż rynien;
• Montaż rur spustowych;
• Montaż parapetów zewnętrznych.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”.
2.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej.
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo – cynkowej o gr. 0.7 mm.
Podstawowym sposobem mocowania obróbek blacharskich jest mocowanie pośrednie za
pomocą: łapek i żabek z blachy.
Dane techniczne:
• Grubość blachy
0,7 mm
• Gęstość
7,2 kg/dm3
• Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania
2,2 mm/m x 100K
• Waga
5,76 kg/m, szer. 1000mm
• Kolor
tytan-cynk patyna
pro grafit
2.3. Rynna i rura spustowa.
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych
i certyfikatów.
Dane techniczne:
• Grubość blachy
0,7 mm
• Gęstość
7,2 kg/dm3
• Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania
2,2 mm/m x 100K
• Waga
5,76 kg/m, szer. 1000mm
• Kolor
tytan-cynk patyna
pro grafit
2.4. Materiały uzupełniające.
W celu prawidłowego odwodnia powierzchnia dachowych należy użyć następujących
materiałów uzupełniających:
• Łączniki rozporowe,
• Drewniane elementy montażowe,
• Taśmę uszczelniającą,
• Listwę maskującą,
• Listwę maskującą z blachy tytan-ocynk.
2.5. Klej bitumiczny.
Zastosowany klej jest masą klejąco-uszczelniającą na bazie bitumicznej o doskonałej
przyczepności do podłoża betonowego, cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki,
betonu włóknistego, łupka, powierzchni powlekanych żywicami fenolowymi, alkydowymi,
poliestrowymi, akrylowymi
Dane techniczne:
2-3kg/m2
• Zużycie
• Max temperatura stosowania
110°C
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3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST
„Wymagania Ogólne” pkt. 3.0.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z:
• narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),
• elektronarzędzi,
• rusztowań.
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”
pkt. 4.0.
4.2. Transport i składowanie materiałów.
Transport elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami
transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha
powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią,
zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy:
• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
• przekroczenia punktu rosy,
• składowania na wilgotnym podłożu,
• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robót blacharskich.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć
wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich
należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynktytan można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.3. Warunki przystąpienia do robót blacharskich.
• Do robót blacharskich należy przystąpić po stwierdzeniu zgodności wykonania podłoża
z dokumentacją techniczną oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków,
stanowiących podkład pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp.,
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•
•

Po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze
względów technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich),
Po oczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń.

5.4. Warunki atmosferyczne.
Roboty blacharskie z wyjątkiem robót z blach cynkowych mogą być wykonywane
w każdej porze roku, bez względu na temperaturę. Nie należy wykonywać robót blacharskich
na oblodzonym podłożu.
5.5. Wygięcie blachy.
Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło
pęknięcie blachy.
5.6. Izolacje blachy.
• Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo –
wapienny oraz na materiały zawierające siarkę. Należy także unikać bezpośredniego
stykania się blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne.
• W przypadku konieczności ułożenia blach w warunkach omawianych wyżej, należy
wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym.
5.7. Wykonanie zabezpieczeń elewacyjnych.
• Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych,
szczytowych, ogniowych itp.) powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej lub
tytanowo ocynkowanej
• Powinny być ułożone na uprzednio przygotowanym podłożach z odpowiednimi
spadkami.
• Zabezpieczenia elewacyjne powinny być zakończone zębem okapowym zgodnie
z PN-61/B10245. Ząb okapowy powinien być zakryty z boku nakładkami plastikowymi
w kolorze obróbki blacharskiej.
5.8. Montaż systemowych rynien.
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż
0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: Samonośny profil rynny
umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do elementu stałego wg rysunków
szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami równo z murem, tak aby
dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. Profil
rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu C i lekkim
naciśnięciem zatrzasnąć. Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być
osadzona rura spustowa. Odpływ w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8
cm Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej długości łączenia.
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek
uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni
nosek uchwytu czołowego. Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład:
• nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8 cm na wewnętrzną stronę rynny,
• połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5 cm,
• nadmiar kleju usunąć szmatką.
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Po zakończeniu montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sali Sportowej pokryć wewnątrz powłoką
ochronną z żywicy akrylowej. Przed przystąpieniem do robót malarskich powierzchnię
przeznaczoną do malowania należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń. Farbę nakładać przy
pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natryskowo z pojemników aerozolowych. Rura
spustowa: Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy
kolanka. Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur
wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę
wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur,
a następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych
kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę
5.8.1. Obejma.
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one
wyposażone w zamknięcia sztyftem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Jakość
wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000.
6.2. Badania w czasie robót.
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru.
Badania obróbek blacharskich powinny być przeprowadzane w sposób podany
w normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości wykonania,
• wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych,
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i łączenia
arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie
z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.
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7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST .00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. Obróbki
blacharskie powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
7.2.Odbiór robót blacharskich.
Odbiór gotowych obróbek blacharskich powinien być potwierdzony protokołem,
który zawiera:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania
Ogólne” poz. 8.0.
8.2. Cena jednostki obmiarowej.
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
• wykonanie obróbek z blachy,
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
• likwidacje stanowiska roboczego,
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• montaż rynien,
• montaż rur spustowych,
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
• likwidacje stanowiska roboczego,
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
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•
•

Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących
wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-06

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-06
Kod CPV- 45262100 - 2
Kod CPV- 45262120 - 8
Kod CPV- 45262110 - 5

Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Wznoszenie rusztowań
Demontaż rusztowań

DLA OBIEKTU:

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania montażu i demontaż rusztowań
i innych robót towarzyszących w ramach projektu „Odbudowa wieży widokowej na
Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie montażu i demontaży rusztowań.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót
przy wykonaniu następujących prac:
• Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych;
• Wykonanie pomostów poziomych.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz
dokumentacji projektowej.
1.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montażu i demontaży rusztowań
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacją techniczną,
przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
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Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”, oraz obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami.
2. MATERIAŁY.
Ogólne zasady dla doboru materiałów określone zostały w punkcie 2 ogólnej
specyfikacji technicznej. Poniżej podaje się szczegółowe wymagania dla materiałów:
1) Siatki do rusztowań tkane z polietylenu poprawiające bezpieczeństwo w czasie pracy na
rusztowaniach. Zabezpieczają przed ewentualnym spadaniem narzędzi lub elementów tynku
oraz osłaniają przed spadającym deszczem.
Charakterystyka wyrobu:
- ciężar:
około 65g/ m2,
- bardzo duża przepuszczalność wiatru i światła,
- wysoka odporność na rozrywanie,
- szybki i prosty montaż na rusztowaniu.
2) Folia polietylenowa do zabezpieczania okien należy stosować folię polietylenową
o grubości 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia
z polietylenu dużej gęstości.
3) Taśma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do ramiaków okien stosować
taśmy z klejem nie wulkanizującym się samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Taśmy
samoprzylepne – Terminologia.
4) Tarcica na wykonanie pomostów i daszków zabezpieczających stosować tarcicę
o grubościach 25-40mm kl. II-III wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okrągłe i tarcica Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane - Część 1: Tarcica iglasta, oraz okrąglaki
wg PN-EN 14251:2004: Drewno konstrukcyjne okrągłe. Metody badań.
3. SPRZĘT.
Sprzętem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowań systemowych stalowych
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu
należy zastosować teleskopowy zsyp rozkładany lub rynny zsypowe osłonięte. Ponadto
należy stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
4. TRANSPOTR.
Stosować zasady doboru środków transportu opisane
w punkcie 4 ogólnej
specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONYWANIE ROBÓT.
Przewiduje się zastosowanie rusztowań rurowych stojakowych o max . wysokości
do górnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilościach działek roboczych decyduje
wykonawca robót składając odpowiednią ofertę Inwestorowi. Analiza dokonana w tym
zakresie musi jednak uwzględniać konieczność zachowania przy robotach dociepleniowych,
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ciągu technologicznego. Osoby wykonujące pracuje montażowe muszą posiadać aktualnie
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego rodzaju
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robót posiadają bezwzględny obowiązek przestrzegania
przepisów w zakresie bhp, prawidłowości montażu i eksploatacji. Ponadto kierownik
budowy ma obowiązek prowadzenia aktualnych zapisów w książce pracy rusztowań o ich
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowości montażu
i dopuszczeniu do eksploatacji.
Normy obowiązujące przy wykonaniu rusztowań:
• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy
mostów,
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.
• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział
i główne parametry,
• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.
Rusztowania muszą posiadać trwałe oznakowania z określeniem dopuszczalnych max .
obciążeń pomostów roboczych, z nazwę producenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczającym je do stosowania. Czas pracy rusztowań należy uwzględnić w ofercie.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych.
5.1.1. Wstęp.
• Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,
• Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione o zmroku, jeżeli nie
zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły,
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż
10 m/s,
• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych
narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót,
• Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do
pomostów roboczych jest zabronione,
• Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione,
• Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do
wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy,
• Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz dziennie
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,
5.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych.
Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane są do obciążenia pomosty nie przekraczającego 1,5 kN /m2.
W przypadku konieczności zwiększenia ciążenia pomostu powyżej 1,5 kN /m2 należy
konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami
normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.
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5.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania.
• Nośność podłoża gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna być nie
mniejsza niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami
obowiązującej
normy
państwowe;
przy
zachowaniu
współczynnika
pewności nie mniej niż 3,
• Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno. mieć zapewnione
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania.
Spadek terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest
niedopuszczalny,
• Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy
wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania.
Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co najmniej na
odległość 100 cm Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa
wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm Grunt nasypowy, z którego wykonano
taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża równą
0,1 MPa,
• W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność
rusztowania. Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco:
- dla 10%
< p < 20%
-a
= 20 cm,
- dla 20%
< P < 40%
- amin = 40 cm,
- dla 40%
< p <~100%
amin = (40+1~3 p) cm
W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w punkcie 1, należy
zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed
ustawieniem stojaków rusztowania.
5.1.4. Posadowienie stojaków.
• Stojaki rusztowania należy ustawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych
na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin)
pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą
powierzchnią do podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm,
• Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni
podłoża,
• Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzchniach dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków,
5.1.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań.
• Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. po dłużnie:
• dla rusztowań drewnianych 2,50 m,
• dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m,
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. po poprzecznie;
• dla rusztowań drewnianych 1,50 m,
• dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m.
• Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków
i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający stabilność węzłów.
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W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m.
W szczególności:
• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania,
znajdującą się nad podłożem,
• jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż
10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu
w odległości około 20 cm od powierzchni terenu,
• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania,
• stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na
konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono
rusztowanie,
• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania, jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki
zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania,
• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m,
• stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych
elementów trwale związanych ze stojakami, w przypadku konieczności uzyskania pod
rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków
rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków
podwieszonych,
• konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte
obliczeniami statycznymi.
5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian.
• Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli
w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę
sił zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi,
nierównomiernego osiadania rusztowania),
• Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej
konstrukcji rusztowania, z tym że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza
niż 2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m.
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania,
• Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie
wiatru,
• Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące odparcia i ssania wiatru,
• Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°,
• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm,
• Cięgna nie powinny być silnie naprężone,
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•
•
•
•

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli
w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do
ściany,
Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na
głębokość co najmniej 20 cm Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie
wystawały poza lico ściany,
Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotw nie więcej
niż 3,0 m, a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50
m,
Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego
materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.
• Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań
w miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione,
• Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego,
• Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być
większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu
komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20,0 m,
• Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania,
• Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośrednie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony należy oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej,
5.1.7.2. Wysięgniki transportowe.
• Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom
roboczy rusztowania,
• Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż
160 cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego
elementu rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm,
• Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów,
• Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być
wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przyściennego, a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg .
5.1.7.3. Wieża wyciągowa (szybowa).
• Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża
wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania,
• Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją
rusztowania,
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•
•

Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m.
Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do
umocowania urządzeń transportu pionowego,
Wieża powinna być wykonana zgodnie z normą przedmiotową, a w przypadku braku
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób,
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.
• Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły
dynamiczne od pojazdów,
• Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m,
• Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być
zabezpieczone odbojnicami,
• Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.
5.1.8.2. Daszki ochronne.
• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu,
• Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi
o szerokości większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu,
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego,
• Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu
lub materiału ( np. z tarcicy, płyt trzcinowych),
• Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza
niż 240 cm,
• Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż:
- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,
- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m.
• Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań,
a stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników
ulicznych co najmniej o 50 cm
5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze.
• Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz
w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać
na wysokości 250 cm nad terenem,
• Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu.
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5.1.8.4. Urządzenia odgromowe.
• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową
przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V,
• W przypadku gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia
odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego.
5.1.8.5. Linie elektryczne.
• Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną,
• Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na
okres pracy przy rusztowaniu,
• W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień
zawartych w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowań przyściennych.
Szczegółowe wymagania dotyczące montażu rusztowań przyściennych określa
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawcę systemu.
5.3. Pomosty zabezpieczające na dachach.
Na istniejących dachach można montować rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostów zabezpieczających po sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji dachu.
5.4. Siatki przeciwodpryskowe.
Na zmontowanych rusztowaniach należy rozwiesić siatki przeciwodpryskowe
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowań.
5.5. Zabezpieczenie okien.
Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi muszą być szczelnie
osłonięte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu
należy je zabezpieczyć gruba folią polietylenową i odpowiednią taśma samoprzylepną z PCV.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót powinna odpowiadać
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjętego systemu, „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo
Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostałe zasady określono w punkcie 5. Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.
7. ODBIÓR ROBÓT.
Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7.
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania:
• Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż
10 mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie
więcej niż:
- 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m,
- 25 mm - przy wysokości stojaków > 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania
w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być większe niż 10 mm . Odchylenie
w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm,
• Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001 L
(gdzie L długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm,
• Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż
± 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie
może być większe niż + 20 mm,
• Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe
niż ± 20 mm . Odchylenie od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L
(gdzie L długość poręczy) i nie większe niż 50 mm,
• Drabinki rusztowań powinny wystawać ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,
a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawy płatności są określone z punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane
w punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy
mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.
• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział
i główne parametry.
• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur
• PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorunochronne.
• „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I
Budownictwo Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montażu zastosowanego
systemu rusztowań.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH:

SST-07

„ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA ŚNIEŻNIKU,
STRONIE ŚLASKIE,
DZIAŁKA NR 370 OBRĘB STRONIE-LASY.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-07
Kod CPV- 45112720 - 8

Roboty w zakresie kształtowania terenów
sportowych i rekreacyjnych

DLA OBIEKTU:

Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
ADRES BUDOWY: Wieża widokowa na Śnieżniku
Działki ewidencyjne nr 370 obręb Stronie-Lasy
Województwo dolnośląskie
INWESTOR:
Związek Gmin Śnieżnickich
ul. Mały Rynek 2/1
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
TEMAT:

Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku, Stronie Śląskie, działka
nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i
rekreacyjnych.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem elementów małej architektury
i obiektów zewnętrznych w ramach projektu „Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku,
Stronie Śląskie, działka nr 370 obręb Stronie-Lasy. Województwo dolnośląskie.”
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót
przy wykonaniu następujących prac:
• Dostawą i montażem koszy na śmieci;
• Dostawą i montażem tablic informacyjnych.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

68

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”.
2.2. Elementy małej architektury.
2.2.1. Kosz na śmieci.
Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz części rysunkowej
i kosztorysie.
2.2.2. Tablice informacyjne
Wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz części rysunkowej
i kosztorysie.
2.2.3. Materiały na roboty uzupełniające.
Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej:
• Beton B-15
• Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania Ogólne”
w punkcie 3.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania Ogólne”
pkt. 4.0.
4.2. Transport materiałów.
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może
odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
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- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów.
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
• nazwę i adres producenta,
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
• datę produkcji i nr partii,
• wymiary,
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
• numer aprobaty technicznej,
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
• znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”. Montaż
elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi dołączonej
do każdego elementu zagospodarowania.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu
robót drogowych i budowlanych.
5.3. Wykonanie elementów zagospodarowania.
5.3.1. Kosze na śmieci.
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami
producenta. Kosze na śmieci powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do
podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą
kotew, itp.).
5.3.2. Tablice informacyjne.
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami
producenta. Tablice informacyjne powinny być już przystosowane do trwałego
przytwierdzenia do podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu
(np. za pomocą kotew, itp.).
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Jakość
wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót.
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów
z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone
do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola robót obejmuje:
• sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją
techniczną
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
6.3. Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie.
• wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,
• wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
• zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej
szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub
pęknięć,
• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny,
• połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować.
• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją
techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
• wymiary gotowego elementu i jego kształt,
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•
•
•
•

prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),
średnice otworów,
dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiałów,
zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

7.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
• zgodność wbudowanego elementu z projektem.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Płaci się za ustaloną ilość [kpl] zamontowanych koszy na śmieci, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• montaż koszy parkowych,
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
• likwidacje stanowiska roboczego,
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Płaci się za ustaloną ilość [kpl] zamontowanych tablic informacyjnych, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• montaż tablic informacyjnych,
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
• likwidacje stanowiska roboczego,
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone.
• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot.
Cementu powszechnego użytku
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw pożarowa budynków. Metoda badań
rozprzestrzeniania się płomieni po posadzkach podłogowych.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości
powierzchni w skali Mohsa.
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym
z wgłębieniem krzyżowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie
i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka
strumieniowo ścierna.
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