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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Zamawiający: ZOZ Dębica; ul. Krakowska 91; 39-200 Dębica
Tytuł zadania: „Wymiana drzwi wewnętrznych w Oddziale Dziecięcym ZOZ Dębica, ul.
Krakowska 91”
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – budowlanych polegających na
wymianie drzwi wewnętrznych wraz z niezbędnymi uzupełnieniami tynków i malowaniem
w Oddziale Dziecięcym ZOZ Dębica.
Projekt nie zakłada ingerencji w bryłę budynku, ani zmian w wykończeniu zewnętrznym
budynku. Szczegółowy opis prac zawarty jest w przedmiarach robót.
1.3. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano - remontowych.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:
II.
III.
IV.
V.

Roboty przygotowawczo – rozbiórkowe
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
Tynki wewnętrzne
Roboty malarskie

1.5. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.5.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do
spełnienia przeznaczonych im funkcji.
1.5.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa
i rozbudowa.
1.5.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi i innymi urządzeniami
wpływającymi na wygląd obiektu.
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1.5.4. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji
1.5.5. Dokumentacja budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.5.6. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące
drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
1.5.7. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np.
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów,
przedmiotów itp.).
1.5.8. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach
i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
1.5.9. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania
w imieniu inwestora.
1.5.10. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub
opracowań.
1.5.11. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach
założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji.
1.5.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych;
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu,
wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót
i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub
gospodarczej.
1.5.13. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
1.5.14. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki,
narzędzia i urządzenia pomocnicze.
1.5.15. Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji,
robót lub remontów;
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.5.16. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, wykonawcą i projektantem.
1.5.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.18. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys za wykonane prace.
1.5.19. Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
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wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora.
1.5.20. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora.
1.5.21. Polecenie Inspektora nadzoru (Inspektora) – wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.5.22. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5.23. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5.24. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej
lub jej elementu.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora.
1.6.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych – umowie przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, stanowiące dokument przetargowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki
i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne
z dokumentacją projektową i SST.
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości
granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu budowli, to
Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne
z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej
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sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt
Wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien poinformować przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna
być zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić
spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym;
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru;
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym;
d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.
(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem
materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt
i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach
zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.
(4) Ochrona przed hałasem
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany
bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do
użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden
z niżej wymienionych dokumentów:
- atest
- certyfikat,
- aprobata techniczna,
- certyfikat zgodności,
- deklaracja zgodności.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania
w budownictwie.
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów
do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza, to materiały takie nie mogą być
stosowane.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 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, a jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków
szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Po zakończeniu budowy, Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów
odbiorowych (protokoły badań, sprawozdań, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje,
inwentaryzacje geodezyjne itp.).
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót
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lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność.
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane
przez Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli
danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia.
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt
naprawy obciąża Wykonawcę.
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy określonym w dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych
pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.6.11. Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast wstrzymać roboty.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem
materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wymagane wyniki badań
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie
materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej
wymienionych dokumentów:
- atest
- certyfikat,
- aprobatę techniczna,
- certyfikat zgodności,
- deklarację zgodności
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania
w budownictwie.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
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 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania
i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność
z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe
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w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może
zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót
w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze, co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umową.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu,
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na
polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją
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projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących
akceptacji wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę.
Decyzje Inspektora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. Inspektor powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji
projektowej i w SST.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną, opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- bhp;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót;
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi;
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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 pomiarowo – kontrolne;
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów;
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli i jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone
w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to
Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora.
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo ocenione
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą
wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny być 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.
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Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi raporty z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi na formularzu według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji,
i udostępnić je na życzenie Inspektorowi.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
6.6.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność
z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi na jego życzenie.
7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii
osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzęt
i urządzenia w szt. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność
do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone
w kilogramach lub tonach.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane
w poziomie.
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych
lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora.
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Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy
na pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału,
jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie
tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być 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 wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad
jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona
przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego
robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora
i Wykonawcy.
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;
b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do
należytego stanu i porządku terenu budowy;
c) protokoły odbiorów częściowych, inwentaryzację powykonawczą;
d) szczegółowe specyfikacje techniczne;
e) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;
f) dzienniki budowy i księgi obmiaru;
g) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności
jakościowe wbudowanych materiałów;
h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w porozumieniu
z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu robót (ilości) i jakości.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie kosztorysu
ofertowego, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu ofertowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności
i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmować:
a) robociznę bezpośrednią;
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów,
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ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy;
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót;
f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
późn. zm.)
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401)
10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129)
10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz. 1422)
10.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570)
10.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596)
10.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401)
10.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)
10.9. Polskie normy i Normy Branżowe;
10.10. Aprobaty techniczne;
10.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
robót budowlano – montażowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZO - ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych dotyczącego zadania:
„Wymiana drzwi wewnętrznych w Oddziale Dziecięcym ZOZ Dębica, ul. Krakowska 91”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą: rozbiórki wewnętrznych elementów obiektu i roboty
przygotowawcze.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIAŁY
Dla robót wg niniejszego pkt. II. materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP;
- zabezpieczyć przed zdemontowaniem istniejącego zasilania w energię elektryczną,
instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz wszelkie
istniejące uzbrojenie;
- teren przylegający do pomieszczeń remontowanych zabezpieczyć (folią).
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku (Dz. U. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana
robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
a) materiały z rozbiórki składować poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub przekazać bezpośrednio dla
Zamawiającego.
b) elementy stropu podłogi rozbierać ręcznie, materiały odnieść poza obręb budynku.
c) ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć
na miejsce składowania.
d) elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
e) na bieżąco pomieszczenia oraz teren składowania uporządkować i oczyścić z resztek
materiałów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
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- rozbiórki obiektów zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji - szt.; m2; m3, szt.
W cenę jednostko obmiarowej ujęto:
- wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie na zewnątrz budynku gruzu, zabezpieczenie
terenu, oczyszczenie stanowiska pracy, usunięcie pozostałości po rozbiórkach materiałów
z placu budowy.
Obmiar i zakres robót został określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę
wyceny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór polega na
sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujętych w przedmiarze ofertowym i zakresem
robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporządkowaniem
terenu.
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane
roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za
wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie
protokołów odbioru robót.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
10.3. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować na wskazane miejsce składowania
i przekazać protokolarnie dla Zamawiającego.

21

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
III. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na wymianie stolarki drzwiowej, na zadaniu pn.:
„Wymiana drzwi wewnętrznych w Oddziale Dziecięcym ZOZ Dębica, ul. Krakowska 91”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wymianę ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami drzwiowymi i robotami
towarzyszącymi .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Wymagania szczegółowe
Drzwi do szpitala muszą mieć wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe
Drzwi kompletne z ościeżnicami drewnianymi, skrzydła płaskie (nie wytłaczane), pełne, w
klasie akustycznej Rw=27dB z przylgą.
Dopuszcza się ościeżnice stalowe malowane proszkowo (wymaga uzgodnienia z inwestorem )
Konstrukcja – rama skrzydła min. 42 mm z klejonki drewna iglastego lub rama drzwi
wykonana z drewna świerkowego, wypełniona przetworzonym drewnem w postaci
drewnianej płyty akustycznej o zróżnicowanym parametrze Rw Wypełnienie skrzydła
minimum płyta wiórowa otworowa. Wzmocnienie skrzydła dodatkowym wewnętrznym
ramiakiem. Zewnętrzna krawędź skrzydła drzwiowego wzmocniona dodatkowo jest twardym
drewnem , tworzywem ABS lub odlewem żywicznym o grubości 4,0mm
Obłożoną obustronnie płytą HDF o grubości 4 mm oraz laminatem HPL o grubości 1,0 do
2,00 mm
Wyposażenie drzwi – trzy zawiasy czopowe oraz zamek podklamkowy z wkładką patentową,
klamki oksydowane.
- szyba podglądowa
Wykonana ze szkła bezpiecznego w klasie odporności P 1A , przezierna o wymiarach min.
30 x 55 cm na wysokości 1.10 m od posadzki.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. 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 określoną w pkt 1.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogolne”pkt. 3.
3.2. Sprzęt do robót montażowych
- elektronarzędzia,
- sprzęt ręczny, piły do drewna
- samochód dostawczy
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogolne”pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Gotowe elementy skrzydeł drzwiowych muszą być transportowane i składowane w pozycji
stojącej, na odpowiednich podkładach ( paletach, łatach, stojakach), zabezpieczone przed
zsunięciem i wywróceniem. Powinny być przy tym zabezpieczone przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wymagania szczegółowe
Przed przystąpieniem do robot demontażowych drzwi, należy zdemontować instalację
elektryczną i ponownie zamontować. Po demontażu starej ościeżnicy poszerzyć otwór na
całej grubości muru, dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu i resztek starej zaprawy ościeża otworu.
Otwory drzwi należy przesklepić belkami stalowymi (dwuteownikami).
Sprawdzić wytrzymałość murów okalających ościeżnicę drzwiową, aby materiały mocujące
miały wystarczające oparcie. Niedopuszczalne jest zabudowywanie i mocowanie ościeżnic
przy pomocy chemicznych środków adhezyjnych. Ościeża otynkować tynkiem wapiennocementowym kat. III z dokładnym połączeniem starego tynku z nowym. Nowe tynki
podszpachlować gipsem i pomalować w kolorach zbliżonych do istniejących. żadne siły ze
ścian nie mogą być przenoszone na elementy drzwiowe.
Zastosowane elementy mocujące mają być zabezpieczone przed korozją i nie mogą
występować żadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność drzwi.
Drzwi muszą być zabudowane poziomo i pionowo w jednej płaszczyźnie. Maksymalne
odchyłki w pionie i poziomie mogą wynosić nie więcej niż 3mm.
5.3. Mocowanie do ościeży
1. Za pomocą kotew z blachy zamocowanej do zewnętrznej strony ościeżnicy.
2. Za pomocą kołków rozporowych – zabudowa do muru bezpośrednio przez ościeżnicę. Do
wiercenia otworów należy używać wierteł przedłużonych, aby nie uszkodzić ościeżnicy
wrzecionem wiertarki.
3. W przypadku stosowania stolarki systemowej wg zaleceń producenta.
Sposób uszczelnienia
Uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą a ścianą musi być trwałe. Szczeliwo umieszczone wokoło
ościeżnicy nie może być w żadnym miejscu przerwane. Przy stosowaniu materiałów
uszczelniających należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przez producenta.
5.4. Wykonanie izolacji pomiędzy ościeżnicą a ścianą
Szczelinę między ościeżnicą a ścianą należy wypełnić pianką uszczelniającą poliuretanową.
Należy przestrzegać wytycznych producentów materiałów uszczelniających, a szczególnie
następujących punktów:
- zgodność elastycznych mas uszczelniających z materiałami z którymi się stykają,
- czystość i suchość powierzchni przyczepnych,
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- przygotowanie powierzchni przyczepnych,
Po zabudowie ościeżnic drzwiowych ościeża należy otynkować tynkiem kat. III. i nawiązać
do istniejącego starego tynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST „Wymagania ogólne pkt. 6.
6.2. Badania w czasie odbioru
Po wykonaniu robot sprawdzenie funkcjonalności i użyteczności wszystkich części
otwieranych skrzydeł.
Sprawdzenie wykończenia tynku w ościeżach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Sprawdzenie
jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania montażu, sprawdzeniu
otwierania skrzydeł drzwiowych i ocenie naprawy ubytków ościeży.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aprobat, świadectw, certyfikatów na
zastosowane materiały. W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej
jakości wykonawstwa, Inspektor nadzoru wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do
usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
- dla robot demontażowych ościeżnic drzwiowych – szt., m2
- dla robot montażowych stolarki drzwiowej – szt., m2
- dla tynków ościeży – mb
7.2. Ilość robot
Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość sztuk zamontowanych drzwi według ceny
jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- demontaż starej ościeżnicy drewnianej lub stalowej wraz z jej wyniesieniem,
- dostarczenie i montaż nowych kompletnych drzwi,
- obrobienie tynkiem założonym w projekcie technicznym ościeży,
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Wykonawca wykona wszystkie roboty objęte niniejszą SST w oparciu o obowiązujące
przepisy prawne i normy zharmonizowane w zakresie Wykonania i Odbioru Robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
IV. TYNKI WEWNĘTRZNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót tynkarskich dotyczących zadania: „Wymiana drzwi wewnętrznych
w Oddziale Dziecięcym ZOZ Dębica, ul. Krakowska 91”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych obiektu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
2.1.Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.Piasek
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.1. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty
2.2.2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
-Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
Odbiór materiałów na budowie:
- materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego
- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i

27

zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co
do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez
Inżyniera (dozór techniczny robót)
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a)Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b)Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych. w okresie obniżonych
temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków zewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
5.4. Nakłady wykonania tynków zewnętrznych uwzględniają:
- przygotowanie powierzchni podłoża przez skucie wycieków zaprawy, wybicie klinów lub
kołków pozostawionych w spoinach i zwilżenie wodą podłoża
- wypełnienie zaprawą spoin, szpar i nierówności ścian w ramach dopuszczalnych tolerancji
dla ścian, ościeży, belek, słupów itp.
- reperacja tynków po obsadzeniu uchwytów, flag, kratek wentylacyjnych
- reperacja tynków po wykonanych obróbkach blacharskich, rynnach i rurach spustowych
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- uzupełnienie tynków w miejscach po wyjętych hakach do kotwienia rusztowań, oraz
uszkodzeniach mechanicznych, uzasadnionych normalnym procesem technologicznym
- reperacja tynków przy cokole po jego wykonaniu
- wykonanie wszelkich prac pomocniczych występujących w procesie wykonywania tynków
zewnętrznych jak: dopasowanie szablonów, założenie prowadnic przy robotach ciągnionych,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem uprzednio wykonanych robót
tynkarskich i wbudowanych elementów, pielęgnacja tynków w czasie ich wykonywania,
oczyszczenie szyb z zaprawy
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin zgodnie z warunkami technicznymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.2. Tynki
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin zgodnie z warunkami technicznymi.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Tynki ścian oblicza się w m2
Tynki ościeży otworów i wnęk oblicza się w m2
Gzymsy, pasy, ościeża i inne roboty ciągnione szablonami oblicza się w m
Bonie tasiemkowe prostokątne oblicza się w m
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad ujętych w SST oraz zasad podanych powyżej.
Wykonawca winien zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub
zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestora.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w umowie.
Tynki cementowo-wapienne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
-osiatkowanie bruzd,
-przygotowanie podłoża,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-reperacje tynków po dziurach i hakach,
-zamurowanie przebić,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości i resztek materiałów.
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane
roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za
wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie
protokołów odbioru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Wykonawca wykona wszystkie roboty objęte niniejszą SST w oparciu o obowiązujące
przepisy prawne i normy zharmonizowane w zakresie Wykonania i Odbioru Robót.
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