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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 00
„Projekt WYMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU”
Wymagania ogólne.
1. DANE OGÓLNE
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
„WYMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU”
1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STW i ORB)są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym: „WYMIANA KONSTRUKCJI I
POKRYCIA DACHU”
1.3. Zakres stosowania STW i ORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz
stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.l.
1.4. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogólne należy rozumieć i
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami STW i ORB:
STW i ORB- 00 Wymagania ogólne
STW i ORB- 01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
STW i ORB- 02 Betonowanie
STW i ORB- 03 Zbrojenie
STW i ORB- 04 Betonowanie konstrukcji
STW i ORB- 05 Roboty murarskie
STW i ORB- 06 Bezspoinowe docieplenie budynku styropianem
STW i ORB- 07 Wykonywanie konstrukcji dachowych
STW i ORB- 08 Wykonywanie pokrycia z papy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna jest z zasadami wytycznych
zlecenia robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy państwowe,
instrukcje i przepisy stosujące się do robót z uwzględnieniem aktualnego Prawa
Budowlanego.
1.5. Określenia podstawowe
Ilekroć w STW i ORB jest mowa o:
1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)obiekt małej architektury;
1.5.2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany „ który jest trwale związany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dachy;
1.5.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury „ jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowlane ziemne, obronne (foryfikacje) ochronne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe oraz urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków „
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznym 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.
1.5.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.5.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji.
1.5.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.5.7.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
I .5.8.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.5.9. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych i
Innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.5.10.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dzienniki
montażu.
1.5.11.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.5.12.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.5.1 3.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
1.5.14.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.5.15.organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z póżn. zm.)
1.5.1 6.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
I .5.17.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.5.18.księdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych Robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru
podlegają potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.
1.5.19.normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.

1.5.20.Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego
zastosowania i użycia.
1.5.21.grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z póż zm.)Patrz niżej: hasło Wspólny
Słownik Zamówień (CPV).
1.5.22.wspólny słownik zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003. Stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.
1.5.23.inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badania i odbiorze gotowego obiektu.
1.5.24.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujące
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.5.25.istotnych wymaganiach: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
1.5.26.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważnioną do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.5.27.rejestrze obmiarów lub księdze obmiaru- należ przez to rozumieć - akceptowaną
przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania
przez wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.5.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.30.poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.5.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.5.32.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.5.33.obmiar robót: pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.5.34.odbiorze częściowych (robót budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji

urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.
1.5.35.odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności, zwanych też
odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbierze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
1.5.36.robotach podstawowych: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe d
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopie
scalania robót.
1.5.37.rysunkach: część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.5.38.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć części obiektu
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i
możliwą odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.5.39.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5.40.certyfikacje zgodności : jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczna.
1.5.41.deklaracji zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego zgodny
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.5.42.wyrobie budowlanym : należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
1.5.43.zarządzającym realizacją umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).
1.6.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
W ramach robót tymczasowych występują roboty związane z montażem i demontażem
rusztowań oraz wykonaniem deskowań (szalunków) schodów zewnętrznych i nadproży
drzwiowych. Ponadto roboty budowlane należy tak prowadzić, aby nie powodowały
uciążliwości dla funkcjonujących innych obiektów w sąsiedztwie
1.7. Informacje o terenie budowy
1.7.1. Rodzaje użytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi WYMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA
DACHU

Prawo rzeczowe występujące na terenie w formie : własności
1.7.2. Istniejące uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na
podstawie wizji w terenie.
1.8. 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 wykonawczym, wymaganiami

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami inwestora.
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 inwestora. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,
jeśli wymagać tego będzie inwestor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inwestora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inwestora dotyczące
akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 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 naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inwestora 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.
1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określającym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy i egzemplarz STW i ORB.
1.8.2. Dokumentacja projektowa
Zakres robót określony przedmiarami i kosztorysem
1.8.3. Zgodność robót z STWiORB
STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych „ a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z wycenionym
przedmiarem robót i STWiORB. Wielkości określone w STWiORB będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a zarzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
podziału tolerancji . W przypadku, gdy dopuszczalne materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne z Szczegółową Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót . Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymać tymczasowe urządzenia zabezpieczające .Koszt
zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w umowną
Cenę przetargową.
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami lub substancjami toksycznymi,
4) możliwością powstania pożaru.
1.8.6. Ochrona przeciw pożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzęcie. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji.
1.8.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczając, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty odbioru ostatecznego.
1.8.10. Stosowanie się do prawi innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzanie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr 47, poz. 401). Wykonawca
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.l
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
szczegółowych STWiORB. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
- Polskim Normom
- wymaganiom specyfikacji technicznej;
- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jeśli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . Każdy
rodzaj Robót „w którym znajdują się niezbadane, nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej I
tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakość (PZJ)
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych
materiałów jak i spełniają uwarunkowania dotyczące maksymalnych nacisków osi na jezdnię.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
STW i ORB, PZJ oraz poleceniami Inspektora Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
Dokumentacji Przetargowej, STW i ORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Zgodność Robót z STWiORB
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze
STW i ORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STW i ORB oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Zamówienia, a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
- Kosztorys ofertowy;
- Przedmiar robót;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- STW i ORB;
- Oferta Wykonawcy;
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy
jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STW i ORB. Dane
określone w STW i ORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy
materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a Roty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy (na wyraźne polecenie Inspektora nadzoru) należy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),w którym
przedstawi On zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z STWiORB oraz polecenie i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
6.2.Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót z wymaganiami STW i
ORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.4. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektora może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w STW i ORB.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane STW i ORB, każda partia tych
materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia ważne
legalizacyjne, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości ze STW i ORB, wówczas takie materiały lub urządzenia
zostaną odrzucone.
7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Protokół odbioru końcowy
Do protokołu odbioru należy wpisywać w szczególności
- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości Harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót znikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do protokołu będą przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do protokołu Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub przyjęciem stanowiska. Wpis Projektanta do
protokołu obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy Robót.
7.2. Księga Odbioru
Księga Odbioru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego Postępu każdego
elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w Wycenieniu Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi Odbioru.
7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach,
następujące dokumenty:
- pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Do dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. Przedmiar
Robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów
przedmiaru robot powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych, w danym
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów

robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady Obmiaru Robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.
8.2. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STW i ORB
i w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru. Co
najmniej 3 dni przed tym terminem wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub
gdzie indziej w STW i ORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robot. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar
gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie Określonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
8.3. Zasady określenia ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STW i ORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgonie z wymaganiami STWiORB.
8.4. Urządzenia sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
8.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar Robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, który wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń w odpowiednich STW i ORB, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu;
- odbiorowi końcowemu.
9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i
uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór częściowy
Odbioru częściowego robót nie przewiduje się.
9.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia
Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej Pt.,, Dokumenty do
odbioru końcowego Robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonej dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STW i ORB i Przedmiarem Robót. W
toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub Robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STW i ORB 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.
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego Robót jest protokół odbioru
końcowego Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- STW i ORB,
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- Księgi Obmiaru,
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STW i
ORB,
- Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem;
- Karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowych lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36
miesięcy od daty końcowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zarówno
wbudowanych materiałów, urządzeń jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez
Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez poszczególnych producentów
materiałów i urządzeń. Wszystkie postanowienia dotyczące opisane będą przez Wykonawcę
w karcie gwarancyjnej, którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokółu
odbioru końcowego.
9.7. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
odbiorową 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 w STW i ORB. Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń,
- ustawienie tablic informacyjnych,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie zobowiązującymi przepisami, inne koszty nie wymienione wyżej,
związane z zadaniem. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną
pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wykluczona możliwość żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9.8. Rozliczenie robót
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
odbiorową 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 w Dokumentacji Projektowej i w STW i ORB. Cena jednostkowa
będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
- koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń;
- ustawienie tablic informacyjnych;
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie zobowiązującymi przepisami; inne koszty nie wymienione wyżej,
związane z zadaniem. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną
pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obojętnych tą pozycją kosztorysową. Ceny i stawki
podane w powinny zawierać wszystkie koszty robót przepisane określonym pozycjom
Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na
pokrycia wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z kosztami

tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na
podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji
ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i ceny muszą być przepisane do każdej pozycji
Przedmiaru robót. Stawki te pokrywają wszystkie podatki, opłaty celne lub inne zobowiązania
finansowe, które nie zostały wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bądź w ofercie.
10. Dokumenty i przepisy związane.
STW i ORB w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe
(BN), instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
rysunkami i STW i ORB, 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 (dodatkowe nie później niż na 30 dni przed datą składania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
10.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr
l09 poz.ll57inrl2Opoz.1268z2001r.nr5poz.42,nr loo poz.1085,nrllo poz.1190, nr 115 poz.
1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800, z2002r. nr74 poz. 676 oraz z2003r. nr8O poz.
718;
10.2.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z
wykonaniem prac obojętnych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w poszczególnych STWiORB. Zakłada się, iż Wykonawca
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 01
„Projekt WYMIANA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU”
kod CPV 45262300-4
Betonowanie
1. Mieszanki betonowe
2. Uwagi ogólne
Niniejsze specyfikacje dotyczą budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i
przemysłowego. Nie dotyczą one betonów stosowanych w budownictwie specjalnym jak np.
mostowym, energetycznym, drogowym itp.
3. Dokumentacja techniczna
1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników
odpowiadających normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego
składnika wystawił zaświadczenie o jakości.
2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na
podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między
wykonawcą robót a projektantem.
3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę
robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
4. Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalenia
odmiennej receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być
przechowywana oraz dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 2 i 3.
5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku danej konstrukcji, jeżeli taki był
prowadzony.
6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji
należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym
zwróceniem uwagi na okresy poniżej + 5°C i powyżej 25°C. Dane te powinny być
odnotowywane w dzienniku betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy.
7. Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu
powinna być opracowywana w formie protokółów z kontroli jakości, raportów dotyczących
transportu i układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji.
8. Nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc sporządza się protokoły okresowego sprawdzania
wbudowanych betonów, przeprowadzanego przez placówki naukowo-badawcze zajmujące
się stosowaniem betonów w budownictwie, wraz z oceną jakości mieszanki betonowej i
prawidłowości parametrów technicznych stwardniałych betonów.
4 Składniki betonu
1. Cement
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające normom państwowym. Cement musi
być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie można mieszać cementów
różnego rodzaju, czy też od różnych producentów.
2. Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością uziarnienia. Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż
klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody,
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
3. Woda

Do produkcji betonu należy używać wody o własnościach określonych w normach
państwowych.
4. Domieszki i dodatki
Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki
betonowej i betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę
właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają
wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez
upoważnioną placówkę naukowo- badawczą.
5. Właściwości betonu
1. Klasy betonu używanego w trakcie robót muszą odpowiadać dokumentacji technicznej i
normom państwowym. Wymaganą wytrzymałość gwarantowaną RGb beton powinien
uzyskać, zanim konstrukcja będzie poddana pełnemu obciążeniu, w czasie nie dłuższym niż
90 dni. Jeżeli dokumentacja techniczna nie określa czasu, po którym beton powinien
uzyskać wytrzymałość gwarantowaną to czas ten należy przyjmować na 28 dni.
2. Przepuszczalność wody przez beton.
Betony zwykłe nie wymagają sprawdzenia wodoszczelności jeżeli narażone są na ciśnienie
wody mniejsze niż 0,05 MPa. Betony zwykłe mogą być co najwyżej stopnia W4.
3. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość betonu (w stosunku do masy) nie powinna być większa niż:
- 5% - w przypadku betonów narażonych w warunkach eksploatacji na bezpośrednie
działanie czynników atmosferycznych (konstrukcje nie otynkowane),
- 9% - w przypadku betonów bezpośrednio nie narażonych na działanie czynników
atmosferycznych (konstrukcje otynkowane).
6. Właściwości mieszanki betonowej
Zawartość cementu w betonie musi być nie mniejsza niż podano w normach państwowych
dla odpowiednich klas betonów. Konsystencja betonu powinna być ustalana doświadczalnie,
w dostosowaniu do rodzaju konstrukcji. Rzeczywiste właściwości zaprojektowanej mieszanki
betonowej powinny być sprawdzone laboratoryjnie i zgodne z założeniami. Beton powinien
być przygotowany w oparciu o recepturę roboczą podaną w formie pisemnej.
7. Przygotowanie mieszanki betonowej
Wymagania dotyczące dozowania składników, mieszania oraz transportu mieszanki
betonowej należy przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-EN 206-1
8 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
8.1 Prace przygotowawcze
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wszystkich robót poprzedzających.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na czyszczenie dolnej części słupków i
ścian.
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe,
należy je zmoczyć wodą.
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

8.2 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
1. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu
następujących warunków ogólnych:
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny być podane:
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części
budowli,
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a następnie wyniki i terminy badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
3. Zagęszczanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozszeregowaniu, a ilość
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od
dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych
o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala
na użycie wibratorów pogrążalnych. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty
zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju
deskowań.
8.3. Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie.
2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i
ścianach - do ich powierzchni.
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz szkliwa cementowego i
przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą.
6. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem
betonowania.

8.4. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie
twardnienia powinny:
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.
Wykonywanie betonów w podwyższonych lub obniżonych temperaturach powinno być
prowadzone w oparciu o odpowiednie wytyczne i przepisy, na przykład opracowania ITB.
9. Odbiór i kontrola jakości betonu
Odbiór betonów powinien być protokolarny i dokonany w oparciu o dokumenty stwierdzające
jakość betonu.
1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o
jakości betonu.
2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na
wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych
do badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.
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Zbrojenie
1. Zbrojenie konstrukcji
2. Wymagania ogólne
1. Rodzaje i gatunki stali oraz średnice prętów zbrojeniowych powinny odpowiadać normom
Państwowym.
2. Zbrojenie konstrukcji powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczno-roboczą,
która powinna podawać:
3. klasę i gatunek stali prętów zbrojeniowych,
4. rozmieszczenie, liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych,
5. zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia
6. sposób łączenia pojedynczych prętów oraz inne szczegółowe dane niezbędne do
prawidłowego wykonania zbrojenia.
7. Wykonawca zbrojenia konstrukcji ma obowiązek zapewnić warunki pracy na wszystkich
stanowiskach roboczych zgodne z wymaganiami BHP.
3. Pręty i siatki zbrojeniowe
Wszystkie dostarczone na budowę elementy zbrojenia muszą posiadać atesty (świadectwa
jakości) i być zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytwórni.
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe
zgrzewane.
4. Kontrola jakości
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na I m długości pręta.
5. Wymagania dotyczące montażu zbrojenia
I. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.
2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych.
3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki
betonowej.
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu
odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagań
określonych w normach państwowych.
6. Kontrola wykonania zbrojenia
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- oględziny,
- badania zgodności wykonania zbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w
specjalistycznych zakładach centralnych,
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w
tabeli.
3. Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu należy określić wg
dopuszczalnych odchyłek podanych w tabeli.
7. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia
Określenie wymiaru Wartość odchyłki
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:
a) w długości elementu ± 10 mm
b) w szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do I m ± 5 mm przy wymiarze powyżej
1 m ± 10 mm
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:
a) przy średnicy d <20 mm ± 10 mm
b) przy średnicy d 20 mm ± 0,5 d
W położeniu odgięć prętów ±2d
W grubości warstwy otulającej + 10 mm
W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm
8. Odbiór zbrojenia
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być
podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu,
stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.
2. Do protokółu odbioru zbrojenia dołączamy:
- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.
9. Elementy osadzane w betonie
1. Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, dyble, śruby i blachy
kotwiące, taśmy dylatacyjne muszą być usytuowane zgodnie z dokumentacją techniczną i
powinny być tak zamocowane, aby nie uległy przemieszczeniom w trakcie betonowania
konstrukcji.
2. Otwory i wnęki pozostawione w konstrukcji muszą być zabezpieczone przed
przedostawaniem się wody i zanieczyszczeń, aż do momentu rozpoczęcia właściwych robót
montażowych.
3. Śruby kotwiące powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną w momencie
betonowania konstrukcji. Tolerancje wymiarowe przy osadzaniu śrub powinny być zgodne z
wymaganiami norm państwowych w zależności od rodzaju kotwionych elementów
konstrukcji. Śruby kotwiące muszą być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.
10. Uziemienie
W przypadku uziemienia budowli za pośrednictwem prętów zbrojeniowych prace te należą
do obowiązków wykonawcy robót betonowych. Szczegółowe wymagania powinny
odpowiadać danym określonym w części elektrycznej.
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Konstrukcje betonowe i żelbetowe
1. Wymagania ogólne
1.1. Zakres
Przedmiotem opracowania są wymagania, warunki techniczne wykonania i odbioru robót
betonowych i żelbetowych w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych budowli.
1.2. Dokumentacja techniczna
Wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą być
prowadzone w oparciu o dokumentację techniczną i zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami państwowymi.
Wszystkie elementy i materiały użyte w trakcie wznoszenia konstrukcji muszą posiadać
wymagane przepisami atesty i świadectwa.
2. Opracowania i normy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I część I Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1989.
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.
PN-881B-06250 - Beton zwykły.
PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych.
PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu naściskanie.
PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-78/B-067 14.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wartości zanieczyszczeń
organicznych.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-80/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408 - Technologiczna próba zginania metali.
PN-72/H-84020 - Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości.
PN-8 I/H-84023 - Stal określonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-78/M-69710 - Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych zgrzewanych.
PN-78/M-69720 - Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub
zgrzewanych.
PN-62/B-02356 -Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów
budowlanych z betonu.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
PN-79/H-04177 - Materiały ogniotrwałe. Oznaczenie ogniotrwałości zwykłej.
PN-79/H-04178 - Materiały ogniotrwałe. Oznaczenie ogniotrwałości pod obciążeniem.
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-76/M-59111 - Wyroby ścierne. Ścierniwo elektrokorundowe.

BN-85/6729-01 - Domieszka upłynniająca mieszankę betonową. Dyspergator NB2.
Wymagania i badania.
BN-88/6729-01 - Domieszka uplastyczniająca mieszankę betonową i upłynniacz SK-1.
BN-86/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania wypraw
wewnętrznych.
BN-73/6736-01 - Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.
PN-81/B-03150.00 -Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne.
PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Złącza.
3. Wymagania dotyczące deskowań
3.1. Wymagania ogólne
1. Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane zgodnie z
projektem w taki sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane:
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory,
zsyparki),
- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych
odrzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania,
- masą zbrojenia konstrukcji,
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych.
2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem
obciążeń omówionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz
niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki
betonowej.
3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
4. Deskowanie belek, łuków i sklepień o rozpiętości powyżej 4,0 m powinny być wykonane
ze strzałką „podniesioną” odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki, tj.
podniesienia deskowania, powinna być określona w projekcie lub w instrukcji dla danego
rodzaju deskowania.
5. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z
dokumentacją techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi.
Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora
nadzoru technicznego w dzienniku budowy.
6. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe rusztowania i deskowania powinny odpowiadać
wartościom zamieszczonym w tabeli.
3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy
wykonaniu konstrukcji z betonu.
W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między
tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań:
a) na I m długości do ± 25
b) na całe przęsło nie więcej niż ± 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii
przecięcia się:
a) na 1 m szerokości, nie więcej niż:
b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż:
- w fundamentach ± 20
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m
podtrzymujących stropy monolityczne ± 10

- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m ± 15
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami ± 10
- w belkach i łukach ±5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:
a) w fundamentach ± 15
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ± 10
4. Rodzaje deskowań
1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu robót powinny być
stosowane tylko w przypadkach konieczności technicznych.
2. Deskowania systemowe, przestawne.
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia,
zapewniające szczelność deskowania.
Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być
proste. Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać
uzgodnione z kierownikiem budowy.
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte a otwory wypełnione na świeżo
zaprawą. Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i
starannie oczyszczone.
5. Odbiór deskowań
1. Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań.
2. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości
materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów
wystawionych przez producentów.
3. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy
sprawdzać:
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie
betonowania)
- szczelność deskowania,
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
4. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na I m - 2 mm,
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m
wysokości - 1,5 mm,
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości – 15,0 mm
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia
deskowań tych belek - 2,5 mm,
f) odchyłki od rozpiętości projektowanych:
- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm,
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu
deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

6. Ocena wykonana deskowań
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 4.2.3. dadzą dodatni wynik, deskowanie
należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da
ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie.
2. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.
3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub
powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za
niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie.
4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej
powinnobyć potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
7. Usuwanie deskowań i rusztowań
1. Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną
nieniszczącymi metodami badań.
2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań.
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
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ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262 520-2
Roboty murarskie
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu
robót związanych z wykonaniem elementów murowych, jako elementu robót przy budowie
budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w P.1.1.
1.3 Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:
A. Roboty przygotowawcze,
B. Wykonanie ścian i ścianek działowych,
C. Osadzenie podokienników zewn. i wewn. prefabrykowanych
Zakres wyspecyfikowanych robót przedstawiony tabelarycznie:
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00 — część ogólna.
2. MATERIAŁY
2.1. - pustak silikatowy drążony gr. 24 cm klasy 15 MPa na zaprawie cienkowarstwowej,
2.2. - zaprawa cementowo-wapienna M7,
2.3. - zaprawa cementowa M-7, M-12,
3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie.
4. TRANSPORT
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym
udokumentowane kwalifikacje.
6. KONTROLA ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości materiałów, odchyleń od pionu
powierzchni i krawędzi ścian, wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, marki zapraw
murarskich i grubości spoin, poziomu i głębokości osadzenia podokienników, itp.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
[m3] — objętości ścian i ścianek,
[m2] — powierzchni ścianek, parapetów,
[m] — nadproży prefabryk.,
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIORB.00 Badania przy odbiorze polegają na
sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla
sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za
[m3] wymurowania ścian,
[m2] ścianek działowych, parapetów,

[m] nadproży
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowóz materiałów,
- wykonanie elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. PRZEPISY
- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. Ceglano-żelbetowe,
- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegły, wymag. i badania przy odbiorze
- PN-89/B-10425 konstrukcje murowe
- PN-75/B-1 2001 cegła pełna
- PN-75/B-1 2003 cegły i bloczki wapienno-piaskowe
- PN-65/B-14503 zaprawy cementowo-wapienne
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Skod CPV 45450000-6
BEZSPOINOWE DOCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robol
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem w systemie bezspoinowym.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu aplikację zestawu materiałów do docieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych
budynku, która polega na przymocowaniu do ścian, płyt ze styropianu za pomocą kleju i
łączników, wzmocnieniu ich warstwą zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i
wykończeniu całości wyprawą tynkarską silikatową
1.2. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z
Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004r.(Dz.U.Nr109 poz.1156) Załącznik nn. a w przypadku ich braku z normami
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z
określeniami podanymi wymaganiach ogólnych, p6.
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiały do wykonywania docieplenia i wykończenia ścian wg SST i kompletnego
systemu muszą posiadać Aprobatę ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiałów
niskiej przepuszczalności pary wodnej i dobrej izolacyjności akustycznej.
•Grunt do gruntowania ścian
•Klej do przyklejania styropianu
•Płyty ze styropianu; wg projektu
•Łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 6sztuk na m2
•Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
•Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145g1m2
•Podkład tynkarski, ewentualnie preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej
•Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie
•Farba silikonowa w kolorach wg projektu
•Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narożniki ochronne, taśmy
uszczelniające)
•System ociepleń powinien mieć odporność na uderzenia (udarność) gwarantującą
przeniesienie energii uderzenia
nie mniejszą niż: 3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych płyt styropianowych i
silikatowego tynku cienkowarstwowego.
Silikatowa cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiadać aktualną klasyfikację
niepalności.
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT
BUDOWLANYCH
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji.
Do wykonania docieplenia ścian niezbędne są:
- Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia
- Pace długie ze stali nierdzewnej do nakładania zaprawy Pace krótkie ze stali nierdzewnej
do
usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne taśmy papierowe do wykonywania łączeń i
oddzieleń. Urządzenia do transportu pionowego oraz rusztowana stojakowe

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w części ogólnej specyfikacji.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności oraz wg STO.
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robót - część ogólna, p. V. Docieplenie wykonać w kompletnym wybranym systemie, który
posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem
Certyfikatu Zgodności i wytycznych i instrukcji producenta.
Zasady przygotowywania podłoży.
Ściany murowane oczyścić i wyrównać zaprawą cementowo-wapienną zagłębienia większe
niż 30mm. Należy przestrzegać zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.
5.1. Mocowanie płyt styropianowych
•Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża (nierówności i
odchylenia od pionu wyrównać zaprawą cementową, podłoże chłonne zagruntować
preparatem gruntującym
•Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować
łącznikami mechanicznymi co 1 m listwy metalowe z okapnikiem.
•Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną
•Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin na
zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - punktową grubość pokrycia do 10
mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę zaszpachlować zaprawą w
miejscach przyłożenia płyt.
•Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną
•Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą; łącznikami KIISO z trzpieniem plastikowym
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
•Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia
•Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą.
•Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie,
nałożenie siatki wzmacniającej (arkusze o wym. 20x35cm pod kątem 450 na naroża
otworów, naniesienie warstwy zaprawy o gr. 1 mm dla wygładzenia
Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.
5.3. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
•Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20*CJ wilgotność
60%
•nakładanie tynku akrylowego gr. 1 mm z zatarciem o fakturze baranka”
5.4. Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian
•temperatura powietrza od 5 do 25 oC
•temperatura podłoża od 5 do 25 oC
•prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie
nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach
deszczu
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność 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 odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne warunki podano w części ogólnej specyfikacji. Jednostką obmiarową robót jest 1 m2
docieplanej powierzchni, ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne warunki podano w części ogólnej specyfikacji.
10.1. Odbiór robót Ocena i odbiór stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i
zamocowanie izolacji termicznej
-odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji
-odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji
-sprawdzenie i odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
-odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
-odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych o obróbek blacharskich
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałowa
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i
malowania elewacji.
11. ROZLICZENIA ROBÓT
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:
-przygotowanie,
-zmontowanie i umocowanie,
-uporządkowanie stanowiska pracy.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania Instrukcja I TB Nr 334/2002
Bezspoinowy system ocieplania budynków PN-B-20130:I999 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie- Płyty styropianowe, PN-91/B-1 01 02 Farby do elewacji budynków, PN-91/B10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
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WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
kod CPV 45261100-5
Wykonywanie konstrukcji dachowych
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu
robót związanych z montażem konstrukcji dachowych.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. l.1.
1.3 Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:
D. Roboty przygotowawcze,
E. Montaż konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w STWIORB.00.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00. — część ogólna.
2. MATERIAŁY
2.1.- elementy więźby dachowej drewniane,
2.2. - materiały pomocnicze,
3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. Elektronarzędzia typowe.
4. TRANSPORT
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym
udokumentowane kwalifikacje.
6. KONTROLA ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości zamocowania elementów konstrukcji
dachowej, (atesty producenta, ocena wizualna), zgodności miejsca osadzenia
elementów (wymiary) z projektem,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
[szt. ] — ilości dostarczonych kompletów podstaw, kopułek i osprzętu ślusarskiego
niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania wyłazów i kopułek świetlików otwieranych i stałych
[m3] — objętości izolacji termicznych,
[m2 ]— powierzchni, obróbek, folii, izolacji termicznej, powierzchni zabezpieczeń
antykorozyjnych,
[m ] — niezbędnych listew dociskowych itp.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegają na
sprawdzeniu
technicznych
dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych
w p. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Płaci się za
m3 – konstrukcji dachowej
m2- pokrycia dachu
[m ] — niezbędnych listew dociskowych itp.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowóz materiałów,
- wykonanie elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. PRZEPISY
PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane
PN-61/B-1 0245 - roboty blacharskie
PN-84/H-92126 - blachy stal. profilowane,
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WYKONYWANIE POKRYCIA Z PAPY i BLACHODACHÓWKI
kod CPV 4526121-4
Wykonywanie pokrycia z papy

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu
robót związanych z wykonaniem pokrycia z papy.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. l.1.
1.3 Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują:
D. Roboty przygotowawcze,
E. wykonanie pokrycia z papy
F. wykonanie pokrycia z blachodachówki
F. wykonanie obróbek blacharskich
G. wykonanie orynnowania,
1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w STWIORB.00.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.00. — część ogólna.
2. MATERIAŁY
2.1.- papa podkładowa i nawierzchniowa
2.2.- blacha powlekana gr. 0,5mm
2.3.- rynny i rury spustowe
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie. Elektronarzędzia typowe.
4. TRANSPORT
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym
udokumentowane kwalifikacje.
6. KONTROLA ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości zamocowania elementów konstrukcji
dachowej, (atesty producenta, ocena wizualna), zgodności miejsca osadzenia
elementów (wymiary) z projektem,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
[m2 ]— powierzchni pokrycia z papy
[m2 ]— powierzchni obróbek blacharskich
[m ]— rynien, rur spustowych itp.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegają na
sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla
sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Płaci się za

[m2 ]— powierzchni pokrycia z papy
[m2 ]— powierzchni obróbek blacharskich
[m ]— rynien, rur spustowych itp.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowóz materiałów,
- wykonanie elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. PRZEPISY
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –część C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
PN-61/B-1 0245 - roboty blacharskie

