OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT
1.Ogólny zakres robót:
2. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach
Nazwy i kody CPV
Roboty w zakresie usuwania gleby
Betonowanie konstrukcji

Stolarka okienna drewniana - parapety
Stolarka drzwiowa drewniana

- kod CPV 45112000-5
- kod CPV 45262311-4
45262310-7 , 45262300-4
- kod CPV 45421125-6
45421135-9
- kod CPV 45421134-2

Podłoża i posadzki

- kod CPV 45320000-6
45431000-7

Malowanie

- kod CPV 45442100-8

Zagospodarowanie terenu
/ ciągi pieszo-jezdne , stanowiska postojowe , chodniki i taras
wokół budynku
- kod CPV 45233253-7
45233222-1
45233226-9
Roboty ziemne
- kod CPV 45111200-0
Instalacja wentylacji
- kod 45331000-6, 45331000-8
Roboty instalacyjne elektryczne. CPV – 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- kod CPV – 45311200-2
Instalowanie elektrycznych urządzeo rozdzielczych
- kod CPV – 45314500-4
Instalacje zasilania elektrycznego
- kod CPV - 45317000-2
Układanie kabli
- kod CPV - 45314310-7

2.1 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót.
2.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
3. Prowadzenie robót
3.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie
na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego
realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego
realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
3.2 Teren budowy
3.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi działka nr 225/8, 225/7 w Ścinawie.
3.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy pomiędzy stronami.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną
2) kopię decyzji o zgłoszeniu robót
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
3.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
3.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
3.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
3.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzie
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
3.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
3.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji
następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
3.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem
robót. Powinien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.
3.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji
projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w
terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie
w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
3.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
3.3.5 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie
zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją
umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i
przechowywania na budowie
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowi ązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako ści zgodnie z wymaganiami certyfikatu

3.4 Dokumenty budowy
3.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych
dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące
informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z
polecenia zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia
lub wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez
kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje
zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.
3.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
3.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Zgłoszenie robót ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
3.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
4. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające
atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do
wbudowania.
4.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarządzającego
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
5. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne
przewidują możliwośd wariantowego użcia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu
robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeo na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
7. Kontrola jakości robót
7.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości
wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądad od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa
stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7.2 Pobieranie próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną
możliwośd udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i
zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i
prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez
wykonawcę.
8. Obmiary robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do
księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w
tonach lub kilogramach.
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i
końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.
9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
10. Przepisy związane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Dział:
45000000-7
roboty budowlane
Grupa robót:
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę.
Klasa robót:
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria robót: 45111100-9
Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu.
WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót
związanych z rozbiórką elementów wewnątrz budynku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórką: - elementów istniejącego budynku, istniejących urządzeo sportowych oraz starego ogrodzenia itp.
1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY.
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej tom 2.
3.1. Sprzęt do rozbiórki.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może byd wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny
zaakceptowany przez Inżyniera:
- spycharki, koparki, zrywarki
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne
- frezarka
- ładowarki,
- samochody ciężarowe i skrzyniowe
- łomy, młoty
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej tom 2
4.1. Transport materiałów z rozbiórki.
Materiał z rozbiórki można przewozid samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi
środkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementów i uzgodnionymi z Inżynierem.
Materiały przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementów winny byd załadowywane i
przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej tom 2.
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacją projektową,
Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami Inżyniera wszystkich elementów niniejszej Specyfikacji.
Rozbiórki: budynku w zakresie chodników, obrzeży chodnikowych ręcznie za pomocą łomów i łopat zachowując
maksymalną ostrożnośd aby nie uszkodzid rozbieranych elementów.
Elementy będące w dobrym stanie i nadające się do dalszego zastosowania należy odkładad odrębnie od
elementów uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach wątpliwych decyzje o możliwości
zastosowania elementów z rozbiórki podejmie Inżyniera.
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub
przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach określonych przez Inżyniera lub Inwestora powinny byd
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeo.
Jeżeli materiały z rozbiórki nie stają się własnością Wykonawcy, Wykonawca powinien przewieźd je na miejsce
wskazane przez Inżyniera.
Jeżeli materiały z rozbiórki będą wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za zgodą Inżyniera mogą
pozostad na terenie budowy pod warunkiem właściwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie
utrudniania w wykonywaniu robót i ruchu ulicznego.
Uszkodzone materiały z rozbiórki oraz elementy i materiały , które zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
staja się własnością. Wykonawcy powinny byd usunięte z terenu budowy.
Doły lub wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg chodników, ogrodzeo itp. znajdujące się w miejscach
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową wykonane wykopy kanalizacyjne powinny byd tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach,
gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe, należy wypełnid warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczającego i zagęścid go zgodnie z wymaganymi określonymi w
Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne” .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej tom 2.
6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników,
ogrodzeo i tp. powinno spełniad wymagania określone w Specyfikacji Technicznej „ Roboty ziemne”
7. PRZEJĘCIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robot podano w Specyfikacji Technicznej tom 2.
7.1. Przejęcie robót rozbiórkowych.
Przejęcia robót będzie wykonane jako przejęcie robót zanikających.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót powinien zostad
uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy:
1.- PN-D- 95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2.- PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
3.- PN-D- 96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
4.- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Kategoria robót: 45450000-6

ARCHITEKTURA
roboty budowlane wykooczeniowe pozostałe

WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej - S T są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową i przebudową budynku ISTNIEJĄCEGO..
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) powinna służyd jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz rozliczaniu w/w robót budowlanych.
Zakres robót objętych ST
Wyszczególnienie robót:
1.
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne
2.
Podłoża na gruncie
3.
Izolacje termiczne, akustyczne
4.
Ślusarka aluminiowa wewnętrzna
5.
Roboty blacharskie
6.
Podłogi i posadzki
7.
Malowanie
2. WYMAGANIA OGÓLNE.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z Dokumentacją
Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawierad będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.3.1 Zgodnośd Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywad

błędów lub opuszczeo w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid Inspektora nadzoru i
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami
obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót
należy uwzględniad instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również
te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a
obowiązujących,
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowieo.
2.1.2. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
wykonania i odbioru robót oraz za jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora 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.
2.1.3. Materiały
Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów i urządzeo do robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do
czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i
właściwośd do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.1.4. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąd założona jakośd
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 badao materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i
badania materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich częstotliwości są określone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badao. Inspektor Nadzoru będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeo laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie

na wyniki badao, 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 jakośd tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badao materiałów ponosi Wykonawca.
2.1.5. Pobranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem
wytypowane do badao. Inspektor Nadzoru będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzad 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 badao pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę
do badao wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
2.1.6. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.1.7. Raporty z badao.
Wykonawca będzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badao. Wyniki badao
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.
2.1.8. Atesty jakości materiałów i urządzeo.
Przed wykonaniem badao i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścid do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodnośd z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadad atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadad atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badao. Kopie wyników
tych badao będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest, a
urządzenia
– ważne legitymacje mogą byd badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodnośd ich
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.
2.1.9. Dokumenty budowy.
2.1.9.1. Dziennik budowy.
Do Dziennika Budowy należy wpisywad w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i koocowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnośd rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badao z podaniem, kto
je przeprowadził,
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o
przebiegu robót,
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
2.1.9.2. Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach
robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
2.1.9.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badao Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny byd udostępnione na każde życzenie Inspektora.
2.1.9.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleo,
- korespondencję na budowie.
2.1.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
2.2. Odbiory.
2.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
2.2.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad określonych w umowie.
2.2.3. Odbiór koocowy robót.
Odbiór koocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru koocowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiór koocowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inwestora zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do
odbioru koocowego robót”. Odbioru koocowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru koocowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
2.2.4. Dokumenty do odbioru koocowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koocowego robót jest protokół odbioru koocowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru koocowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotowad następujące dokumenty:
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceo,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
Sprawozdanie techniczne będzie zawierad:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakooczenia robót,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru koocowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru koocowego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
2.2.5. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koocowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru koocowego.
2.5.6. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakooczenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywad
roboty do czasu koocowego odbioru.
2.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do
zakooczenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywad tymczasowe
urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót.
Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji Robót.
2.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaoczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagao będzie miał szczególny wzgląd na :
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożarów.
2.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywad
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeo potwierdzenie
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urządzeo w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomid Inspektora Nadzoru i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo
podziemnych.
2.8. Ograniczenie obciążeo osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukooczony
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
2.9. Bezpieczeostwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących bezpieczeostwa i higieny
pracy oraz stosowad się do zaleceo Planu Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika
budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeostwa publicznego.
2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 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
przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagao prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeo lub metod i w sposób ciągły będzie informowad Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleo i inne odnośne dokumenty.
2.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakośd wykonywanych robót. Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma byd
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie może byd później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
2.12. Transport
Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakośd
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo
na osie mogą byd użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
ARCHITEKTURA
1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE.
1.1 Rodzaj robót:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych:
Poziome
– Folia polietylenowa hydroizolacja gr 2x0,2m na ławach fundamentowych, na murach fundamentowych, pod
warstwą izolacji termicznej
- Folia w płynie hydroizolacja gr 2mm pod posadzkami w pomieszczeniach mokrych
- Folia polietylenowa gruba 0,2mm jako ochrona pod gładzią cementową wylaną na izolację termiczną.
Pionowe
- SUPERFLEX 10/100 w drugiej warstwie tkanina z włókna szklanego izolacja na gruntowane podłoże
DEITERMAN 3K 1:10
Dach
izolacja pozioma przeciwwodna dachu- 2xpapa podkładowa zgrzewana na zakład
1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
Używane materiały:
Izolacja pionowa:
- SUPERFLEX 10/100 w drugiej warstwie tkanina z włókna szklanego izolacja na gruntowane podłoże
DEITERMAN 3K 1:10
Izolacja pozioma:
– Folia polietylenowa hydroizolacja gr 2x0,2m na ławach fundamentowych, na murach fundamentowych, pod
warstwą izolacji termicznej
- Folia w płynie hydroizolacja gr 2mm pod posadzkami w pomieszczeniach mokrych
- Folia polietylenowa gruba 0,2mm jako ochrona pod gładzią cementową wylaną na izolację termiczną.
- Izolacja pozioma przeciwwodna dachu- 2xpapa podkładowa zgrzewana na zakład do wykonywania spodnich
warstw pokryd dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
Wykonywana czynności:
Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie i sfazowanie naroży powierzchni izolowanych.
Zagruntowanie podłoża emulsją i ułożenie poziomo izolacji.
Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych. Zagruntowanie gruntem i ułożenie poziomo izolacji.
Zagruntowanie podłoża i ułożenie poziomo izolacji pod podłoża posadzki.
Wykonanie pokrycia dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej EPS z podkładem jako papa podkładowa
zgrzewana na zakład.
1.3. Zasady wykonywania robót

Podkład pod izolacje powinien byd trwały nieodkształcalny i przenosid wszystkie działające nao obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna
byd równa, bez wgłębieo wypukłości oraz pęknięd, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni
izolowanych powinny byd zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45º na
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod
izolację z mas lub innych materiałów przyklejanych do podkładu powinien byd zagruntowany roztworem
gruntującym. Przy gruntowaniu podkład powinien byd suchy a jego wilgotnośd nie powinna przekraczad 5%.
Powłoki gruntujące powinny byd naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może byd naniesiona
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna
byd nie niższa niż 5ºC. Pozioma izolacja fundamentowa powinna byd ułożona z folii polietylenowej gr 2x0,2m
lub z dwóch warstw papy asfaltowej odm. 400 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowoasfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej. Izolacja pionowa powinna byd wykonana na zewnętrznej
powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej i powinna byd połączona z izolacją poziomą ścian i
podłoży. Ułożona na ścianie fundamentowej powinna wystawad co najmniej 1 cm z każdej strony ściany po
otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży pod posadzki izolacja powinna byd ułożona na ścianie
fundamentowej powinna wystawad 20 cm. Izolacja pionowa powinna byd wykonana na zewnętrznej
powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do
budynku. Powinna byd połączona z izolacją poziomą ścian. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów
działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z
foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materiałów smołowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubośd warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz
pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosid 1,0 – 1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży
szerokośd zakładów papy/folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna byd nie
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byd przesunięte względem siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna byd szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni
izolacji nie powinny występowad pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna byd
równa i czysta. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywad w temperaturze nie niższej niż 5ºC,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15ºC.
Papę podkładową przymocowad do podłoża betonowego zbrojonego siatką. Papę nawierzchniową wykonad jak
w przypadku dachów w systemie stropodachu niewentylowanego. Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym
samym kierunku co podkładowa z zachowaniem przesunięd zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do
podkładu z zastosowaniem wałka dociskowego (papa nawinięta np. na rurę stalową średnicy 50-65mm)
gwarantującego otrzymanie jednorodnego połączenia wszystkich warstw. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 8
cm, czołowe nie mniejsze niż 10 cm. Obróbki z pap (attyk, podstaw świetlików, kominów, podstaw dachowych
itp.) wykonywad dwuwarstwowo w układzie pap jak dla połaci z zastosowaniem izoklinów styropianowych i
mocowania mechanicznego górnych krawędzi pap przez listwy aluminiowe do ścian. Styk listew z podłożem
uszczelnid masą. Wysokośd wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie
mniejsza niż 15cm,lub więcej jeżeli tak określono w projekcie. W załamaniu, narożniku wklęsłym izolację należy
dodatkowo wzmocnid. Wywiniętą na powierzchnię ściany izolację pionową należy dodatkowo umocowad
mechanicznie do ściany i zabezpieczyd przed zsuwaniem.
1.4. Metody i zakres kontroli:
Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien byd przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
- po przygotowaniu podkładu pod izolację
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowad:
- sprawdzenie jakości materiałów
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.
Wymagana jakośd materiałów izolacyjnych powinna byd potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o
jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien

obejmowad sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania
do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
1.5. Przepisy związane i obowiązujące:
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania;
- PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej;
- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych;
- PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.; Stosowad
przepisy wg ST „Wymagania ogólne”

1.6. Inne wymagania
Stosowad się do wymagao ST „ Wymagania ogólne”
Izolacje SUPERFLEX należy przechowywad w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynowad w
pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny byd pakowane,
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach paostwowych lub świadectwach ITB.
Izolacja może byd przewożona dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa
Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeostwa ruchu przy przewozie materiałów
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawid w pozycji stojącej ściśle jedno obok
drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całośd zabezpieczoną dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy i płyty należy przechowywad w pomieszczeniach
krytych, chroniących przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Należy
ustawid w stosy w pozycji stojącej, a płyty leżącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierad nie więcej niż
1200 rolek i płyt, a odległośd między stosami powinna wynosid nie mniej niż 80 cm. Rolki papy należy przewozid
krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. Transport i przechowywanie wg wymagao ogólnych
ST.
2. PODŁOŻA NA GRUNCIE.
2.1 Rodzaj robót:
Wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, układanie i
zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu. Podłoża z betonu B20.
2.2 Używane materiały i zakres prac:
Używane materiały
- Podsypka piaskowa grubości 15 cm,
- Beton B10 grubości 20 cm,
- Materiały pomocnicze.
Zakres prac obejmuje:
- Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego.
- Dogęszczenie gruntu rodzimego.
- Wykonanie podsypek ze żwiru sortowanego.
- Wykonanie podłoży z betonu B20 z uwzględnieniem dylatacji.
- Pielęgnacja betonu.
2.3 Zasady wykonywania robót:
Należy wykonad sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W przypadku
gdy, stopieo zagęszczenia jest niższy niż zakładany należy dokonad zagęszczenia na głębokośd co najmniej 50

cm. Następnie układad podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubośd podsypki jest większa niż 20 cm, należy
układad warstwami i zagęszczad. Wilgotnośd podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna byd taka
aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. Grubośd warstwy
zagęszczanego gruntu nie powinna byd większa niż:
15 cm przy zagęszczaniu ręcznym
20 cm przy zagęszczaniu walcami
40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnośd optymalna oraz maksymalna gęstośd objętościowa gruntu powinny byd wyznaczane laboratoryjnie.
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno byd wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
2.4 Metody i zakres kontroli:
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpid dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosowad makroskopowe metody
badao gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
Badania składników betonu powinny byd wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W przemysłowych i
przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowad wszystkie wymagane
normami właściwości betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byd kontrolowane na bieżąco.
Kontroli powinny podlegad parametry od których zależy jakośd betonu. Konsystencja i urabialnośd mieszanki
betonowej powinna byd sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie
podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba
próbek powinna byd ustalona w planie kontroli jakości betonu przy czym nie może byd mniejsza niż 1 próbka na
50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w normie lub
dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton powinien uzyskad wymaganą
wytrzymałośd, to należy ją sprawdzad po 28 dniach.
2.5 Przepisy związane i obowiązujące:
- PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły
- PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
- PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989
2.6 Inne wymagania :
Transport mieszanki betonowej powinien byd zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
3. IZOLACJE TERMICZNE.
3.1 Izolacje termiczne/akustyczna (ze styropianu) posadzki parteru, z płyt ROOFMATYE SL-X polistyrenu
ekstrudowanego XPS, płyt styropianowych EPS na zakład z zastosowaniem klinów styropianowych.
3.1.1 Rodzaj robót.
Izolacje termiczne/akustyczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego posadzki parteru, izolacje termiczne
stropodachu ze styropianu.
3.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
Używane materiały:
• Płyty ROOFMATYE SL-X z polistyrenu ekstrudowanego XPS- posadzki,
• Folia PE 02 (zabezpieczenie izolacji termicznej posadzki)
• Styropian EPS 50 042, 200 036- ocieplenie stropodachu i dachu spadzistego
• Papa paroizolacyjna (paroizolacja stropodachu)
•Wełna mineralna 30 cm – układana dla ocieplenia dachu istniejącego.
Wykonywane czynności:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
- montaż termoizolacji ze styropianu na warstwie paroizolacji,

- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej.
Izolacje termiczne podłoży/stropodachu:
Roboty termoizolacyjne powinny byd wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny
byd wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani
wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna byd ciągła i mied stałą grubośd. Płyty
izolacyjne powinny byd układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układad je mijankowo tak, aby
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do
jednej warstwy powinny mied jednakową grubośd. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej
przed zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm
z zakładami min. 20 cm. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów
termoizolacyjnych powinna byd równa i czysta.
4. Stolarka Budowlana.
Projekt – indywidualny systemowa ślusarka fasadowa z profili aluminiowych izolowanych termicznie,
lakierowanych proszkowo kolor: np. AL9006 HA7 z palety kolorów METRA Linea Evolution. Zabudowa
wykonana zostanie z systemu fasady słupowo-ryglowej systemu: METRA Poliedra Sky 50CV. Wymiary profili
fasad: słupy i rygle mają stałą szerokośd widokową wewnętrzną i zewnętrzną 50 mm. Głębokośd słupów fasady
frontowej 150 mm. Głębokośd rygli od 6-150 mm. Grubośd ścianek profili słupów nie mniejsza niż 2,2 mm,
rygli 1,8mm. Dobór profili powinien byd potwierdzony obliczeniami statycznymi wykonanymi przez dostawcę
ślusarki. Przekroje słupów będą dobrane po analizie statycznej projektowanej zabudowy z uwzględnieniem
koocowych podziałów. Zastosowad zaślepki drenażowe do NC3817 typu MA4261. Projektowana zabudowa
powinna byd wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe z progiem systemu METRA NC75STH-Porte. Głębokośd
zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 75 mm. Szerokości widokowe profili: ościeżnica 73 mm Skrzydło 71 i
97 mm. Drzwi wyposażone w zamek zapadkowy lub rolkowy, klamkę lub pochwyt do uzgodnienia.
Projektowana zabudowa będzie połączona z systemem żaluzji przeciwsłonecznych systemu np. METRA
Frangisole. Żaluzje przeciwsłoneczne o przekroju eliptycznym 250mm sterowane mechanicznie, zamontowane
na Konstrukcji systemowej słupy NC0321 zakooczone listwą ozdobną NC6038. Dobór profili i technologię
montażu opracowano w uzgodnieniu z dostawcą systemu firmą METRA S.p.A.
3. Szklenie konstrukcji zewnętrznych ścian bocznych i dachu pakietem jedno-komorowym szyby
termoizolacyjne, o współczynniku przenikania ciepła dla wyrobu: UMAX. ≤ 1,50 W/m2K (drzwi); szkło FLOAT;
bezpieczne/hartowane. Szklenie dachu zalecana szyba zewnętrzna hartowana grubości min.6 mm i wewnętrzna
laminowana min. 44.2 – dobór szkła po opracowaniu obliczeo statycznych dla ostatecznie przyjętych podziałów
projektowanej Konstrukcji zabudowy aluminiowej, odpowiednio szyba zewnętrzna (ograniczająca nagrzewanie
pomieszczenia projektowanej zabudowy).

