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REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt budowlany remontu ogrodzenia budynku Muzeum Ziemi PAN przy Alei Na Skarpie nr 27        w 
Warszawie. Podstawą wykonania prac jest umowa nr MZ-ZP-02-2017 z dnia 22.08.2017 roku, zawarta z 
Zamawiającym – Polską Akademią Nauk, Plac Defilad 1 w Warszawie, reprezentowaną przez dyrektora 
muzeum p. dr Cezary Krawczyński. 
Budynek Muzeum Ziemi jest położony na działce ew. nr 19 w obrębie 5-06-01 i został wpisany             
do rejestru zabytków pod nr 338, decyzją z dnia 1 sierpnia 1965 r. 

1.2. Przedmiot i zakres projektowanego remontu 

Powierzchnia terenu 1 691,55m2. Projektowany remont zachowuje dotychczasową linię i formę 
ogrodzenia nie narusza zagospodarowania terenu. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem ogrodzenia. Projektowane 
roboty obejmują :  

• rozbiórkę elementów, które uległy destrukcji celem ich odtworzenia, 
• wzmocnienie murów ceglanych stanowiących ogrodzenie,  
• wykonanie betonowych elementów odtwarzanego ogrodzenia, 
• konserwację okładzin kamiennych ogrodzenia, 
• remont istniejącej i odtworzenie zniszczonej bramy stalowej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji i 
odbiorze robót. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych i 
instalacyjnych i obejmują: 

- wymagania wykonawcze i materiałowe 
- podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót 
- transport i składowanie materiałów 
- nadzór realizowanych i odbiory wykonanych robót  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załączoną 
do umowy-zlecenia. Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji, procedur towarzyszących jego realizacji ale powołuje i klasyfikuje źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowego zadania. 
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, należy wyjaśnić przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych SST, 
to należy je wykonać ustalając warunki ich wykonania i odbioru w oparciu o zapisy ST. Część Ogólną 
uzupełniają specyfikacje szczegółowe : 

- SST 01    -  roboty rozbiórkowe 
- SST 02    -  roboty murowe  
- SST 03    -  wykonanie tynków zewnętrznych 
- SST 04    -  konserwacja okładzin kamiennych 
- SST 05    -  wykonanie elementów betonowych 
- SST 06    -  wykonanie stalowych bram 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń CPV 

a/ grupa robót: 
45453000-7 Roboty renowacyjne.  
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b/ klasa robót: 
45262512-3 Kamieniarskie roboty okładzinowe 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45453100-8 Roboty renowacyjne 

1.4. Prace towarzysz ące i zakres robót tymczasowych 
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas robót 
- wywózka gruzu 
- odtworzenie nawierzchni terenu przyległego do remontowanego ogrodzenia. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Budowa dotyczy pomieszczeń piwnic oraz terenu bezpośrednio przyległego do budynku. 
Wolnostojący budynek muzeum jest położony na terenie ogrodzonym, dostępnym poprzez dwie 
bramy z ulicy Aleja Na Skarpie. Do piwnic można się dostać istniejącymi wewnętrznymi schodami 
oraz można na czas budowy udrożnić istniejące schody zewnętrzne, obecnie nie użytkowane. 
Zaplecze budowy na wewnętrznym terenie zielonym.  
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy  
o wykonanie robót oraz „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru 
końcowego. 
Uwaga : w poziomie piwnic znajduje się zespół sanitarny obsługujących zwiedzających muzeum. 
Organizacja budowy jest związana z zapewnieniem innego zaplecza sanitarnego.  

Zaplecze budowy 

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zg. z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

2. Wykonawca robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych powinien mieć 
zapewnione, wskazane przez Zamawiającego: 
• odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 
• dostępne kabiny i urządzenia sanitarne,  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez 
cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi aż po  
przekazanie obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym-pogwarancyjnym. 

Organizacja ruchu 

Teren inwestycji jest w części przyległy do pasa drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia Planu Organizacji Ruchu. Usytuowanie inwestycji i 
obsługa komunikacyjna inwestycji nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren 
planowanej inwestycji ma dostęp do dróg publicznych.  
  

Plan Organizacji Ruchu, wygrodzenia w pasie ulicy, wejście na teren budowy  
W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowiązek opracować i 
uzgodnić z ZDM oraz Policją -  Plan Organizacji Ruchu  wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, a także 
zapewnić ich obsługę oraz stały nadzór. 

1. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Zamawiającego przed ich ustawieniem. 

2. Wejście na teren posesji remontowanego budynku Wykonawca winien z odpowiednim 
wyprzedzeniem uzgodnić z administratorem obiektu, rezerwując środki na uzyskanie takiej 
zgody, na czasową dzierżawę, na rekompensaty i naprawy. 
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1.6.  Opis stanu istniej ącego  

Obiekt odbudowany po 1945r ze zniszczeń wojennych został objęty rejestrem zabytków z numerem 
338 (decyzja z dn. 1.071965r). Użytkownikiem obiektu jest Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. 
Ogrodzenie działki o łącznej długości około 144mb składa się z trzech odcinków różniących się 
formą i zastosowanym materiałem:: 

- od strony ulicy i częściowo od strony południowej ma formę muru ceglanego z okładziną 
  od strony zewnętrznej z płyt piaskowcowych, 
- ogrodzenia z ażurem z elementów ceramicznych na betonowym cokole, 
- ogrodzenia w formie muru ceglanego 

Na teren prowadziły dwie bramy, z których zachowała się tylko brama wjazdu z ulicy, światło bramy 
dolnej na teren „ogrodu” zostało zamurowane cegłą cementową (w murze ograniczającym wjazd 
zostały elementy zawiasów).  

1.7. Określenia podstawowe 

Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99  
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Zamawiaj ący  – osoba prawna zawierająca kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót. 
2. Wykonawca  – osoba prawna lub fizyczna realizująca zlecone roboty na warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego  – oznacza osobę wyznaczoną przez zamawiającego, która 

jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której zamawiający na 
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, posiadającą 
uprawnienia budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

5. Specyfikacja  – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa  – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar Robót  – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do 
wykonania roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

8. Plac Budowy  – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 

9. Dziennik Budowy  – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

10. Księga Obmiaru  – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.. 

11. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu. 
12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i 

ukończenia robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych. 
13. Urządzenia  – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych. 
14. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

15. Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

16. Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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17. Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

18. Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

19. Znak zgodno ści  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI BUDOWY 

2.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy wszystkie części Placu Budowy 
i umożliwi ich użytkowanie, i przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne oraz 
przekaże: 

• Dziennik Budowy, 
• Księgę Obmiaru Robót, 
• Specyfikację Techniczną, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów . 

 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej  

• Projekt budowlano-wykonawczy 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
• Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
• Przedmiary robót 
• Kosztorys inwestorski  

2.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą  

1. Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     
2. Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych 
dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnej tolerancji.  

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektami lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi Projektami 
lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, 
to inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak z możliwością odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu. 

2.4. Zabezpieczenie placu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności : 

1.  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową   i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w pkt. 5 specyfikacji. 

2.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru i przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, które powinny spełniać następujące wymagania: 

-  zawierać informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robót budowlanych, numerze 
pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, 
Projektantów, numery telefonów alarmowych, 

-  posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
 - napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, 

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
-  tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

 Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  Ogłoszenie powinno zawierać: 

-  przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
-  maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
-  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.   Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego 
podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej  
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków : 

1.  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

2.   Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami   
      bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 
• Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
• Możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 

2.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
oraz składować materiały łatwopalne w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć je 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
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. 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, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 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 nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

2.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 zabezpieczające urządzenia, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem 
powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.10. Plan bezpiecze ństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora 
nadzoru. Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawierać następujące informacje: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów i ich ochrony przed warunkami atmosferycznym 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora 
nadzoru potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
budowy w sposób, który zapewni zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej  
umowy do czasu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy,  
to na polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin  
od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo 
budowy. Kosztami niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 
 

2.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne  
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  
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w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2.13. Działania dot. organizacji prac przed rozpocz ęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu przekazanego 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również 
do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie wyroby i materiały stosowane na budowie powinny spełniać wymagania norm, posiadać 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede wszystkim zgodności 
materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN). Wykonawca powinien wykonać 
przedmiot umowy z materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej, spełniających wszystkie 
wymienione powyżej wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być 
fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte i winny odznaczać się najwyższą jakością. Powinny 
być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów 
technicznych i jakościowych. 
 

3.1. Źródło szukania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
informacji dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich 
wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiału nie powoduje automatycznego zatwierdzenia 
innych materiałów z danego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie 
postępu robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagane parametry techniczne. 
 

3.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i odmową zapłaty za 
wykonany element pracy.  
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów może zostać przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania 
rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez  
niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej 
jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi 
zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany 
materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane 
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poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i 
zakresie dostęp do materiałów w celu ich skontrolowania. 
 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich 
kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Wyroby 
budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU 

Wykorzystywany na budowie musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektor nadzoru. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Zmiana wcześniej wybranego 
sprzętu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. W zależności od potrzeb Wykonawca 
winien zapewnić następujący podstawowy sprzęt dla wykonania robót : 

- samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń 
- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne 
- wózki widłowe ręczne i akumulatorowe 

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania  
Polskich Norm, przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać 
bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych  
maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych  
prac i terminowa realizacje zadań. 
Rodzaj i ilość środków transportu musi zapewnić możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o 
ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy. Środki transportu muszą zapewniać 
dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie 
oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów 
niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy 
przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. Sprzęt i 
maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy 
przestrzegać terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny. 
Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych 
mogą być na wniosek Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan 
techniczny urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz  
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące  
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach  
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zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,  
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 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. Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji  
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych i uwzględniać 
zalecenia i wytyczne Zamawiającego zapewniającego możliwość użytkowania obiektu w trakcie 
trwania budowy. 

Rodzaj projektowanych robót budowlanych 
1. rozbiórka elementów zdestruowanych 
2. remont i odtworzenie murów ogrodzenia  
3. wykonanie opaski przy ogrodzeniu 
4. naprawa tynków zewnętrznych  
5. konserwacja okładzin z kamienia - piaskowca 
6. remont i wykonanie nowej bramy wjazdowej 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady ogólne 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28  
Ustawy Prawo Budowlane. 

2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są 
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonaniu 
pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie 
w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. 

3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w   sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor nadzoru może 
dopuścić do zastosowania materiały, które posiadają : 

 a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną,. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni 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 wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie  
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określa ST i normy.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie 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 będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 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 badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
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. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektor nadzoru. 
 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne  
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie  
pomiaru lub badania. Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badań będą przekazywane na  
formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite koszty niezbędnych, powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają : 

1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
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       technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA         z 
1998 r. Dz.U.98/99. 

2.  Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej  normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
• znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 / 

Każda partia materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, będzie posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 

7.  DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć aktualnego 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Do dokonywania wpisów w Dzienniku 
Budowy upoważnieni są : 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
• Kierownik Budowy, 
• Projektant, 
• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

•       Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,  
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• Daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

 i końcowych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 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 Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjęciu lub zajęciu innego stanowiska. 
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Niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji, Dziennik Budowy musi 
zawierać zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów robót do odbioru przez Inspektora 
nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik Budowy spełnia również rolę książki 
kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
 
7.2. Księga obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za 
całość zadania, księga obmiaru nie musi być prowadzona.  

 

7.3. Dokumenty laboratoryjne 

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

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się:  
a) operaty geodezyjne, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na budowę. 

 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

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

 

8.  OBMIAR ROBÓT 

8.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - ślepy kosztorys 

1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając pełną 
świadomość odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 

2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie 
technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień 
ilościowych, które posłużą do wyceny ofertowej. 

3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza 
dostawą” lub „poza instalacją”. 

4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych 
robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które 
mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 
przedstawione w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 
roboty i czynności : 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania 
• kontrolę stanu i jakości materiałów; 
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• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac elewacyjnych; 
• wykonanie zabezpieczeń wąskoprzestrzennych wykopów przy murach fundamentowych – 

szalunek rozporowy;  
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub 
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając 
instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania analogicznych 
elementów lub robót; 

• ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
•  materiały pomocnicze. 

7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i 
maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres 
ubezpieczenia za przestoje - muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy; 
• postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu;  
• przerwy wywołane np.  warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. obowiązkową 

ciszą w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.  
8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo 

rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Także przy ogólnym wynagrodzeniu ryczałtowym. 
9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilości w  

czasie ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy 
ubezpieczonego Wykonawcy. Brak całkowity polisy  lub części jej zakresu jest ryzykiem 
finansowym ubezpieczającego się Wykonawcy.  

10.  Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
       Międzynarodowym Systemie (SI). 
 

8.2. Ogólne zasady obmiaru robót  

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni 
robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.3.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub  

w KNR-ach i innych katalogach. 
2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 

przedmiaru robót. 
3. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 

powinny być tylko roboty  i elementy stałe. Roboty winny być mierzone netto w odniesieniu do 
wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego z 
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załączonym szkicem, o ile nie zostało to we wzajemnym uzgodnieniu z  NI i NA wyraźnie 
opisane, bądź zalecone inaczej. 

4. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

5. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

6. Ilości, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

8.4.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane  przez 
Wykonawcę , a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP  
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

8.5.  Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego, w szczególności: 
• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed 

sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodność ze stanem 
faktycznym oraz z dokumentacja projektową 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

8.6. Jednostki obmiaru  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl.  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
sztuka   – z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 
otwór – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
element – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 

8.7.  Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana  
dokumentacją  rysunkowa i opisową - przedodbiorowa powykonawczą -  w zakresie ich ilości,  
jakości i wartości - odpowiedniego do wymagań użytkowych. Zamawiający z udziałem Użytkownika, 
dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonać niezbędne 
sprawdzenie skuteczności wykonanych prac izolacyjnych i przygotować dokumentację      z 
przeprowadzonych prób. Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
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a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 
 d)  odbiór pogwarancyjny. 

 
9.1. Odbiór robót zanikaj ących  i ulegaj ących zakryciu 

1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
      wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym 

na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3.   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
4.   Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór jest przeprowadzany 
niezwłocznie, w terminie ustalonym w umowie. 

5.   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 Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 6.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
      Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 

9.2.  Odbiór cz ęściowy 

1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót i obejmują: 

• każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest użytkowana przez Zamawiającego, 

• każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 

2.   Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
• Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczność określa kontrakt  

3.   Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy każdego odcinka, w 
odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

9.3.  Odbiór ko ńcowy 

1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 
2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i  
kompetentnych organów.  

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji 
powykonawczej przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z prośba o 
dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisją  terminie.  

5.   Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Specyfikacje Techniczne, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  
• Ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
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• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, w 

podpisanych przez Strony aneksach. 
• Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, uzgodnioną z 

NA i NI  oraz podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania i 
kopiami dokumentów uzupełniających.    

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom  Komisji odbioru zapoznania się z w/w 
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru oraz do udzielenia 
niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego 
personelu, narzędzi i zalegalizowanych urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z dokumentacją powykonawczą i  projektową 
oraz specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
dokonanych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania dokumentacji powykonawczej, robót uzupełniających i robót poprawkowych. Przy 
dokonywaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą,  Umową, 
Zleceniem, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, Normami i 
przepisami; 
Z odbioru końcowego należy spisać Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, wówczas Komisja może dokonać odbioru wnosząc o odpowiednie pomniejszenie umownej 
wartości zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie.  
W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Do 
usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy - wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w okresie 
gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania 
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
 
9.4. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny   

1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3.   Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem   
zasad odbioru końcowego. 

4.   Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 

 

 

10.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,       

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 placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie 
ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów, 
- rekultywację terenu, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją. 

10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :  
 - dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 

(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
 - uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
    pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
 - opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
 

10.3.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ru chu. 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć    
niezbędne działania dotyczące organizacji ruchu, tj.: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robot, 
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami warunków 
bezpieczeństwa ruchu 

- opłaty/dzierżawy terenu 
- przygotowanie terenu 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

11.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez PRA „Nowy Zamek” 
• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  wykonane przez PRA „Nowy Zamek”, 
• Decyzja pozwolenia na budowę 
• Oferta Wykonawcy, 
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
• Dziennik Budowy, 
• Protokóły przekazania terenu budowy – robót, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły narad i ustaleń, 
• Korespondencja z Wykonawcą 
• Ważne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności na oferowany przedmiot zamówienia 
• Ważne oceny higieniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami  
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono  
inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz 
do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  

/jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ 
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. nr 162 
      poz.1568/ i ustawa z dnia 18.03.2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr75 poz. 474/ 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/ 
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/ 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym / Dz.U. nr 122, poz.1321 z późn zm./ 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62, poz. 627/ 
7. Dz.U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE    
8. Dz.U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

9. Dz.U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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10. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

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

12. Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

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

14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. nr 165). 
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REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 01. – ROBOTY ZIEMNE 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z odtworzeniem fundamentu ogrodzenia budynku Muzeum 
Ziemi PAN przy Alei Na Skarpie 27 w Warszawie. 
 

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 obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych niezbędnych dla wykonania izolacji murów obiektu , będącego 
podmiotem zlecenia. W zakres tych robót wchodzą: 

• wykopy wąskoprzestrzenne 
• zasypki 
• transport gruntu 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i SST. 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Do wykonania ww. robót niezbędne są szalunki rozporowe 
2.2.   Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,  
         niezamarznięty i bez zanieczyszczeń jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe : 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
– odporność na rozpad <10%. 

3. SPRZĘT 
Roboty wykonywać ręcznie. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00. „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie  
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  
 
5.1. Wykopy  

     1.   Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed remontem obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w dokumentacji powykonawczej obiektu 
wykonując kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy oraz wykonać dokładne rozpoznanie 
istniejącego uzbrojenia terenu..  

2.    Prace izolacyjne wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych przy zastosowaniu 
szalunków rozporowych.  

3.  W przypadku konieczności poszerzenia wykopów dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

4.   Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2. Zasypki  

1.   Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru. 

2.   Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 

3.   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

4.   Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,25 m –   
przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

5.   Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób  
      nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

1) Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2) Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

6.2. Zakres kontroli wykopów i zasypki  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
1. zgodność wykonania robót z dokumentacją 
2. prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
3. przygotowanie terenu 
4. rodzaj i stan gruntu w podłożu 
5. zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6. stan wykopu przed zasypaniem 
7. materiały do zasypki 
8. grubość i równomierność warstw zasypki 
9. sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.   Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne” . 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem i odwiezieniem;  Wykonawca 

ustali z inwestorem miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 w stanie rodzimym z uwzględnieniem transportu. Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

SST 02. – ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych związanych z remontem ogrodzenia Muzeum Ziemi PAN przy Alei Na 
Skarpie 27 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie 
wykonania i odbioru robót murowych ścian podlegających izolacji. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  
wykonanie remontu lica ścian odsłoniętych dla wykonania izolacji i remontu – odtworzenia 
studzienek doświetlających pomieszczenia piwniczne.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Warstwa konstrukcyjna  – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne 
muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i 
wyposażenia. 
Warstwa izolacyjna  – nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub 
warstwa materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych.  
Warstwa elewacyjna  – nałożona bezpośrednio na warstwę konstrukcyjną lub izolacyjną, albo 
samodzielnie stojąca, oddzielona przerwą powietrzną zewnętrzna warstwa ściany. 
Kotwienie  – mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementów instalacji i wyposażenia w 
warstwie nośnej. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST 00., poz. 2.1÷2.4 . 
 

2.2.  Rodzaje  materiałów 

1.  Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa. 
2.  Cegła pełna: klasy 15 MPa. . 
3.  Środki odgrzybieniowe  

 

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zaprawy do murowania: 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. 
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla 
których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do 
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zakwalifikowania wykonania robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z 
PN-B-O3002:1999). 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do katem. B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy 
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy 1. 
 
Tablica 1   Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zapraw 
Klasa 
zaprawy 

Wytrzymałość średnia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzymałości 
w trakcie badania [MPa] 

M  1 
M  2 
M  5 
M10 
M20 

  1 
  2 
  5 
10 
20 

od 1,0 do  1,5 
od 1,6 do  3,5 
od 3,6 do  7,5 
od 7,6 do 15,0 
od 15,1 do 30,0 

Dla elementów szczególnie narażonych na działanie skurczy termicznych np. w ogrodzeniu 
szczególnie narażonym na działania atmosferyczne, zalecane jest stosowanie zapraw wapienno-
trasowych.  

Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, w których producent deklaruje, że w zakładzie jest 
kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, 
a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów murowych powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach 
technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 
 

2.4. Składowanie materiałów 
Według ST 00.00, poz. 2.3. 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonanie murów jednolitych. Mury z cegły ceramicznej pełnej. Układ cegieł w murze powinien 
odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. Spoiny poprzeczne nie 
powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ lub ¾ cegły. 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3. 
W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5m lub szerokość 5,0m, stosować zbrojenie z bednarki 
lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami 
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70mm. 

4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
-  Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
-  Sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 
zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je 
zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Podstawowym celem prac murarskich jest naprawa murów, ich impregnacja i uzyskanie lica muru 
pozwalającego na skuteczne położenie izolacji.  
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5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 

Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru oraz gładkość lica stanowiącego podłoże 
warstwy izolacyjnej. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - M³,  - M². 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badań zapraw do murów:  
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,  
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000,  
PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000  
Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. „YTONG zalecenia wykonawcze” 
J.Sieczkowski, A.Bociąga – wydanie II, styczeń 2003r 
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REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 03. – WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót tynków w trakcie remontu ogrodzenia terenu Muzeum Ziemi PAN, Aleja Na Skarpie 
27 w Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
tynkarskich. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 
• Tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub 

pokarbidowym (tylko warstwy zewnętrzne) 
• Tynk cementowo-wapienny 
• Tynk cementowy 
• Tynk cementowo-wapienny ciepłochłonny, tynk cementowo-wapienny lekki 
• Tynk szlachetny 

Inne spoiwa: 
• Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 
• Masy krzemianowe (sylikatowe) 
• Masy tynkarskie silikonowe 

 

Podział wg PN-90/B-1450: 
 c – zaprawa cementowa,  
cw – zaprawa cementowo-wapienna,  
w – zaprawa wapienna,  
g – zaprawa gipsowa,  
gw – zaprawa gipsowo-wapienna,  
cgl – zaprawa cementowo-gliniana. 

Podło że tynkarskie   -  powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i 
trwałe połączenie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST 00. „Wymagania ogólne”  

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów 

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być 
stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Tynki cementowe nadają się do miejsc o dużym obciążeniu wilgocią (podział przyjęto ze względu na 
ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemysłowe, pomieszczenia 
natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne. 
Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem perlitu są z reguły tynkami nakładanymi 
ręcznie (do maszynowego nakładania tych tynków przeznaczone są agregaty tynkarskie ze 
specjalnym oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki podkładowe. 
Tynki cementowo-wapienne ciepłochłonne z dodatkiem kulek styropianowych są tynkami 
maszynowymi i stosowane są jako tynki podkładowe. 

2.2.  Zastosowane  materiały 

Zaprawa cementowa, zaprawa cementowo – wapienna. Podane preparaty należy traktować jako 
propozycje określające niezbędne parametry techniczne,  
Szpachlówka mineralna z włóknami. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

5.2.  Zakres i rodzaj robót   

Projektowany zakres robót dotyczy wykonania tynków zewnętrznych na remontowanym ogrodzeniu. 
Sposób wykonania i rodzaj tynków musi uwzględniać wymogi konserwatorskie zabytkowego obiektu 
i rodzaj występujących materiałów.  

5.3. Założenia dotycz ące podło ży tynkarskich 

Wymagania dotycz ące podło ża tynkarskiego 
Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób 
nakładania i obróbki tynku (wstępne przygotowania podłoża, grubość tynku, itp.). 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: 
zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. 
Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 
Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most 
nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować 
zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe 
żelbetowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin 
dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.  
Podłoże pod tynk musi być : 

- równe, 
- nośne, mocne i wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne), 
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- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej 5° C. 

Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego 
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt  3.3.2. 
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z 
zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej). 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 

Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba ZWILŻANIA 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

5.4. Tynkowanie 

Wykonawca prac tynkowych powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk. Podane w punkcie wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania 
obiektu lub poszczególnych etapów robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą 
wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się 
przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidzianą wstępną 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości)  
do rodzaju tynku wierzchniego. 

Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. 
Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka wstępna, 
zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne – mostki adhezyjne. 
W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie 
odpowiednie mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 
Dla tynków wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z 
wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 
Na szczelnych, słabo chłonących podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 
uszlachetniona żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 

Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę 
produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej 
jest niedozwolone. 
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest 
od warunków pogodowych i chłonności podłoża. 
O długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności: 

- właściwości podłoża pod tynk i rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 
- warunki pogodowe (pora roku), 
- wentylacja 

W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 
dni. W przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopodobnych przyjmuje się minimalny 
czas przerwy technologicznej równy 2 tygodnie. Przestrzegać danych w tabelach zastosowania. 
Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu 
dostatecznej wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe). 
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone 
powierzchnie wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę na to, by nie napełnić obrzutką narożników. 
Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie 
(np. szczotką drucianą). 
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Wskazówka: 
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do powstania 
słabo wiążącej (szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach 
obrzutka wstępna przynosi więcej szkód niż korzyści. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny (dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement 
aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często 
mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, 
by możliwa była praca metodą „mokre na mokre”. Przestrzegać wskazówek producenta. 

Wyrównanie powierzchni tynku 
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. 
Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np.gniazda).Powierzchnia zaciągniętego 
tynku jest z grubsza wyrównana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości 
powierzchni. Nierównomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, 
jednakże powierzchnia nie może być porysowana. 

Zacieranie 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków 
wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po 
nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy 
tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia 
pęcherzyków i mogą być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy. 

Wygładzanie 
Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem (folie 
ochronne i ogrzewanie) lub – w ciepłej porze roku – chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając 
je wodą. Nie należy zraszać wodą tynków kolorowych. Przestrzegać wskazówek producenta 
dotyczących pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. Działania związane z pielęgnacją tynku należy z góry 
przewidzieć i ustalić z inwestorem. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI TYNKU 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

Odbiór tynków wykonanych r ęcznie : 
Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać 
wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem. 

Powierzchnia tynku 
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 
właściwościami.  Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat 
prac tynkarskich. 
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. 
Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być 
naruszone, ani pofalowane. 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w 
normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło padające 
pod ostrym kątem albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. 
Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie 
przygotowania powierzchni gotowego tynku. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: m² 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych  

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 

(Zmiana Az1) 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 04. – KONSERWACJA OKŁADZIN KAMIENNYCH 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykończeniowych prac 
konserwatorskich okładzin kamiennych ogrodzenia frontowego obiektu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania. Określenia są  
zgodne z Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją i ST. 
Przy wykonywaniu robót kamieniarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 

• Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań pomostów lub drabin, a 
gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów 
opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), konserwator powinien być zabezpieczony przed 
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

• Przy robotach konserwatorskich z użyciem materiałów chemicznych należy stosować okulary 
i odzież ochronną zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. 

• Przy zastosowaniu piasku przy czyszczeniu lub farb zawierających krzemionkę stosować 
maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 

• Przy docinaniu elementów i półfabrykatów stosować instrukcje szczegółowe obsługi maszyn.. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Na ewentualne uzupełnienia stosować kamień - piaskowiec Szydłów ze złoża, który zapewni kamień 
o niskiej nasiąkliwości-mrozoodporny, bez ukrytych spękań wewnętrznych.  
Nowe elementy dociąć do niezbędnych wymiarów, montować na kotwy ze stali  nierdzewnej typu L 
oraz na klej epoksydowy. Małe ubytki I fugi wypełnić specjalistyczną masą do prac kamieniarskich. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Stosować : agregaty ciśnieniowego czyszczenia i impregnacji, piłę do przycinania piaskowca oraz 
narzędzia do obróbki ręcznej kamienia. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Z uwagi na ciężar 
materiału kamieniarskiego zwrócić uwagę na zabezpieczenie przewożonych materiałów przed 
przemieszczeniem się w czasie transportu. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Dekoracyjne elementy wykonano z piaskowca typu Szydłowieckiego. Ich stan jest dobry i wymaga 
prac ograniczonych do konserwacji bieżącej.  
Projekt przewiduje wykonanie : 

1) umycie przy użyciu przegrzanej pary pod odpowiednio regulowanym ciśnieniem,   
2) doczyszczenie chemiczne powierzchni przy użyciu pasty zawierającej fluorek amonowy 
3) ponowne umycie przy użyciu przegrzanej pary pod odpowiednio regulowanym ciśnieniem,  
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4) przeprowadzenie zabiegu wzmocnienia przypowierzchniowego oraz zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego elementów kamiennych atestowanym preparatem  

5) Końcowa dokumentacja zakończonych prac konserwatorskich  
 

Warunki wykonania robót 
Z uwagi na stosowanie impregnatów i kleje wszystkie roboty kamieniarskie wykonywać w 
temperaturze +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0°. Roboty na zewnątrz 
budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów 
atmosferycznych oraz intensywnego nasłonecznienia. Warstwy impregnacyjne kłaść na 
powierzchnię o wilgotności odpowiadającej warunkom określonym przez producenta. 
 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Poza powyższymi kryteriami należy sprawdzić 
1) Jakość zamontowania płyt z piaskowca,  
2) Sprawdzić wygląd zewnętrzny, jednorodność barwy oraz nasiąkliwość powierzchniową.   
3) Sprawdzić szczelność spoin  
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru dla prac konserwatorskich jest dcm2. 
Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji 
robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu 
obmiarów, wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postępem robót i przed 
zakryciem każdego kolejnego etapu. 
Do wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zażąda 
dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego 
przedstawiciela, który będzie pomagał Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informacji 
wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie 
wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez 
niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla robót. 
Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jeśli konieczne – poprawi i podpisze w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji i akceptacji Księgi przez Inspektor nadzoru w miejscu 
i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają być 
naniesione przez Inspektor nadzoru do Księgi Obmiarów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

• zatwierdzoną dokumentację,  
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 
• prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie, 
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 

Ocena ko ńcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. 
W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób 
rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te mogą być 
przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Obowiązują zasady płatności podane w pkt. 10 ST 00 „Ustalenia ogólne”  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
 Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 
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REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

SST 05. – ROBOTY BETONOWE 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót betoniarskich związanych z odtworzeniem zniszczonych części ogrodzenia. 
 

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 obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach ogrodzenia i płyty związanej ogrodzeniem 
frontowym.   
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotycz ące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

   -  Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
    -  Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
    -  Zawartość alkaliów do 0,6% 
    -  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
    -  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cemento-wagony i cemento-samochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie 
do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 
wysypów. 
 
 



 56 

d) Świadectwo jako ści cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

f) Bie żąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, wyniki ocenić wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

      -  oznaczenie wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
      -  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996  
         i PN-EN 196-6:1997 
     - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie  
      rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):   
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

    -  10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
    -  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku          
      przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

      -  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
      -  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
-  kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
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2.2. Wymagania dot. betonu konstrukcyjnego  
B-30 dla wykonania konstrukcji  
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
  -   nasiąkliwość nie większa jak 4% 
  -   mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
-  B-25 dla wykonania osłony izolacji 
-  B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
-  B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
 -  pospółka kruszona 0/40, 
 -  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 

4.  TRANSPORT, PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETO NOWEJ 
(1) Środki do transportu betonu  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników : 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

 

(2) Mieszanie składników  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 
ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
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czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
  -   w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
  -   warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
  -   przy wykonywaniu płyt, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 

(4) Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w 
jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi 
zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 
Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

(5) Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

             - usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

            -  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 

      po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 

(6) Wymagania przy pracy w nocy.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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(7) Pobranie próbek i badanie.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 
należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

 produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 
normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 -  badanie składników betonu 
  -  badanie mieszanki betonowej 
  -  badanie betonu. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ot oczenia  
Przy niskich temperaturach, ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach        
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton   
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 
czasie dojrzewania betonu, elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

(2) Okres piel ęgnacji  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą  
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu   
(1) Równo ść powierzchni i tolerancji . 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod 
warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia   
na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość 
gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-69/B-10260, wypukłości i wgłębienia  nie mogą być większe niż 2 mm.        

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-    wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i  

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-     raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie      

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą 

            i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad podanych powyżej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje: 

-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-  oczyszczenie podłoża 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-  ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-  pielęgnację betonu 
-  rozbiórką deskowania i rusztowań 
-  oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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MUZEUM ZIEMI PAN   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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      REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST 06.  WYKONANIE STALOWYCH BRAM 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu 
 i wykonania stalowych, ażurowych bram zamykających wjazd na teren obiektu. 
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 obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania i 
odbioru wymienionych wyrobów metalowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Zgodnie z danymi zawartymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

2.  MATERIAŁY           
Wyrób metaloplastyczny o łączeniach typu ślusarskiego z typowych profili stalowych, 
walcowanych. 
 

3. SPRZĘT 
Nie ustala się. Wyroby wykonywane przez zakłady rzemieślnicze poza terenem budowy. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Zgodnie z Projektem należy wykonać : 

- wzmocnić spawy łączące,  
- elementy skorodowane wymienić i uzupełnić brakujące, 
- całość oczyścić metodą piaskowania i odtłuścić, 
- zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 2 krotne malowaniemetodą natryskową 
- malować 2-krotnie farbą do wymalowań zewnętrznych, w kolorze czarnym  grafitowym. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANYCH PRAC 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dot. obmiaru robót wg. ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Prace 
odbierane przez Nadzór Konserwatorski przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Projektanta. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące wynagradzania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest przyjęta wycena ofertowa za pełny zakres zgodnie z przedmiarem. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie ustala się.



 

 


