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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót 

budowlanych dla zadania „Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 

4,Gdańsk, dz. nr 0042.567” 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych załączonymi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie 

kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 

przeznaczonych im funkcji.  

Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz 

z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 

Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 

Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące dogami publicznymi znajdujące 

się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy 

Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 

czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 

prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 

dzielnice. 

Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 

Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno –

ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 

gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i 

jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

-projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

-kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych 

(np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 

-sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, 

techniczny nadzór inwestorski); 

-sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych –

wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 

wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 

przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, 

pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 

Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 

należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą 

i projektantem. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 

niosącego. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

OST, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze 

pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi 

do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i OST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć 

przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 

możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na 

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 

Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic 

informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

-możliwością powstania pożaru; 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym 

d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 

przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 

przez odpowiednie przepisy. 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich 

jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty 

takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

 

Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 

projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 

ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 

zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem 

spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby.  

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących 

obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez 

Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 

Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie 

odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 

wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 

jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych 

i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 

ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 

terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia 

tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach 

kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 

mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 

wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 

zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. 



8 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.11. Utrzymanie robót 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inżynier 

może natychmiast zatrzymać roboty. 

 

2.0. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 

Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 

zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera 

materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 

przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.3. Materiały miejscowe 

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 

Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 

zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących 

źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych 

decyzji odpowiednich urzędów. 

Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez 

Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 

istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest 

dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 

Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 

rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym 

że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących 

wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 

Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania 

materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części 

źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 

ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące 

warunki: 

a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

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. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST 

odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 

Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

3.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien 

być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 

sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.0. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie 

robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 

 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier 

będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować 

jak w pkt. 2.5. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to 

Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, 

a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- bhp; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 

dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym 

stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
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użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na 

życzenie Inżynierowi. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub 

zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 



12 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

- uwagi i polecenia Inżyniera; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub  

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 

księgi obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7.0. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 

księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 

służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 

zaakceptowaną przez Inżyniera. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 

podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których 

obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami zaakceptowanymi 

przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że 

skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być 

oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 

Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie 

dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i 

Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 

Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. Inżynier ma prawo 

sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi 

on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 

przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez 

stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości 

może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej 

materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, 

powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub 

gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała 

wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane 

te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 

budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie 

określono w SST. 

Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 

miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają 

ważne świadectwa legalizacji. 

Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 

zalegalizowana. 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 

zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 

zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
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w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego 

załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.0. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym  

przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. 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 ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 

Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala 

zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 

uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika 

robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

-zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 

9.0. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla 

danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się 

na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

-robociznę bezpośrednią, 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-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: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót, 

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 

10.0. Przepisy związane 
- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: 

- Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12 grudnia 

2002 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z dnia 12 

grudnia 2002 r.) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 7 października 2002 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z dnia 10 lipca 2003 r.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

(M.P.Nr 19, poz. 231). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 

107 poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1998 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, 

poz. 728 z póżn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 

w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych 

i rozbiórkowych (Dz.U. 13, poz. 73) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 w 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynku, innych obiektów i terenów. 

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki 

przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

 

Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione 

wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające 

zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 

  



17 

 

SST-1.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Roboty rozbiórkowe 
 

 
CPV – 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 

  



18 

 

1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 1.0 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Remont 

dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdańsk,  

dz. nr 0042.567” 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania 

opisanego w pkt.1.1. 

  

1.2.1. Zakres przewidywanych do wykonania robót  

1/ Roboty przygotowawcze  

 przygotowanie stanowisk składowania gruzu  

2/ Roboty rozbiórkowe podstawowe  

 powiększenie otworów drzwiowych 

 uporządkowanie i oczyszczanie terenu z odpadów rozbiórkowych 

 wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą 

odpadów . Obowiązki wynikające z art. 6 tej ustawy ciążą na wykonawcy) 

 

2.0. Materiały  
Nie występują. 

 

3.0. Sprzęt 
Roboty związane z rozbiórką  prowadzić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego i ręcznie. 

 

Potrzebny sprzęt:  

 Lekki sprzęt mechaniczny 

 Samochód skrzyniowy,  

 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy.  

 

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę 

postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie pasa 

zajętego chodnika i drogi rowerowej budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony 

na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

 Zabezpieczyć sąsiednie ściany przed zapyleniem, 

 miejsce prac wygodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  

 

5.2. Zabezpieczenie placu budowy.  
Prace wewnątrz budynku. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe  

 Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Cięcie muru prowadzić w taki sposób żeby uniknąć zapylenia np. na mokro 

 Po zakończeniu prac rozbiórkowych uprzątnąć i usunąć cały gruz.  
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 Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane.  

 Pracownicy musza być przeszkoleni w ramach bhp  

 Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych musza być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 

zabezpieczone przed wywróceniem.  

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta robotami  

 

5.5. Wywóz gruzu  
Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 

autoryzowane wysypiska. 

 

6.0. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót podlega sprawdzeniu wymiarów powiększonych otworów drzwiowych.. 

  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

 

ponad 100 cm 

                                  szerokość   +6, –3 mm 

                                  wysokość   +6, –1 mm 

 

7.0. Obmiar robót  
.  

Jednostkami obmiaru jest:  

- miejsce( jeden otwór drzwiowy) 

 

8.0. Odbiór robót  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

 

9.0. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności reguluje umowa. 

 

9.2. Cena jednostkowa miejsce(otwór drzwiowy) robót rozbiórkowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 nacięcie muru, 

 rozebranie muru, 

 wywóz na wysypko, lub we wskazane miejsce przez Inwestora, 

 opłatę za utylizację 

 

10.0. Dokumenty odniesienia 

 
10.1. Dokumentacja projektowa  

Projekt rozbiórki pt: „Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, 

Gdańsk, dz. nr 0042.567” 

 

10.2. Normy, akty prawne ,aprobaty techniczne  

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)  

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,  

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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SST-2.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Demontaż i montaż drzwi przystankowych 
Kod CPV- Drzwi 44221200-75 stolarka drzwiowa 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 2.0 „Demontaż i montaż drzwi przystankowych ” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót demontażowych i montażowych drzwi do wykonania na 

zadaniu inwestycyjnym p.n. „Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. 

Danusi 4, Gdańsk, dz. nr 0042.567” 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania 

opisanego w pkt.1.1. 

  

2.0. Materiały  

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.  

Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w dokumentacji.. 

 

2.2. Drzwi przystankowe 
 

Rodzaj drzwi zgodne z wytycznymi producent i umowy. 

 

3.0. SPRZĘT 

 
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.  

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.  

 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.  

 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i sprzętu 

zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć.  

 poziomica,  

 pion, przymiar, poziomica,  

 młotki ręczne,  

 wiertarki,  

 wkrętaki,  

 kliny,  

 ściągi.  

 

4.0. TRANSPORT.  
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  

 
4.2. Transport materiałów.  

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia 

i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować samochody skrzyniowe 

wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic 

przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla 

uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w 

pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do 

wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów  
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5.0. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. 5.1. Zasady ogólne wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.  

Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego.  

Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki.  
5.2. 5.2. Warunki przystąpienia do robót.  

 
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar drzwi 

– liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 

 
5.3. Drzwi przystankowe.  

Drzwi przystankowe zamontować zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta. Drzwi 

należy osadzić do ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po 

obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 

izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć 

klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. 

Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być 

sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w 

żadnym miejscu. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

 

6.0. Kontrola jakości robót.  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  

Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 

wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:  

 sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,  

 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.  

 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować  

 kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki,  

 kontrolę między operacyjną,  

 kontrolę końcową.  

6.1.1. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki.  

Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 

Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w formie 

liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach.  

6.1.2. Kontrola między operacyjna.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  

  montażu ościeżnic,  

 montażu skrzydeł drzwiowych,  

 montażu okuć i osprzętu.  

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu  zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

7.0. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru jest:  

- 1 szt. 

 

8.0. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.  

Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez 

wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 

spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją.  
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Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:  

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości 

kotew,  

 dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  

 zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

.  

8.1.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować 

sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 

zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) 

z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 

normami.  

 

8.1.2. Odbiór techniczny robót.  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujący 

zakres prac:  

 otwory na drzwi,  

 roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,  

 uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  

 urządzeń sterujących.  

 

9.0. Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności reguluje umowa. 

 

9.2. Cena jednostkowa miejsce(otwór drzwiowy) robót rozbiórkowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 demontaż drzwi i ościeżnicy, 

 montaż drzwi, 

 wywóz zdemontowanego materiału, 

 uporządkowanie stanowiska. 

 

10.0. Dokumenty odniesienia 

 
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

 PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  

 PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  

 PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  

 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań.  

 PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych.  

 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone  
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SST-4.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Demontaż i montaż windy 
Kod CPV-45313100-5 – instalowanie wind 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu windy wraz ze sterowaniem, 

oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firmę specjalistyczną 

do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu 

Statystycznego ul. Danusi 4, Gdańsk, dz. nr 0042.567” 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiającei mające na celu montaż 

windy o konkretnych parametrach  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż windy ze sterowaniem wykonane przez   firmę specjalistyczną. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

2.   MATERIAŁY 

2.1. Parametry kabiny windy 
Po wykonaniu wszystkich robót związanych z szybem i łącznikiem należy zamontować windę. Dźwig powinien 

być zamontowany przez specjalistyczną firmę.  

Parametry dźwigu: 

 Rodzaj dźwigu    osobowy 

 Typ dźwigu    elektryczny z napędem ciernym 

 Udźwig nominalny     630 kg 

 Ilość osób    8 

 Prędkość nominalna   1,0m/s 

 Wysokość podnoszenia   12,4m 

 Ilość przystanków / ilość dojść 5/5 

 (parter, I, II, III, IV piętro, bez piwnicy) 

 Kabina 

o Rodzaj kabiny   metalowa 

o Wymiary   1100x1400x2100mm 

o Powierzchnia   1,54 m2 (łącznie z dojściem) 

o Ciężar kabiny   650 kg 

 Drzwi kabiny: automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 900*2000 mm 

 Drzwi przystankowe: automatyczne, teleskopowe, 3-panelowe 900*2000 mm 

 Maszynownia:  

o Położenie   górne, nad szybem 

o Opis dojścia   bezpieczne, z klatki schodowej 

 Szyb 

o obudowa szybu   żelbetowa 

o dostęp do podszybia  drabina zamocowana na ścianie 

podszybia. 
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 Wentylacja grawitacyjna 

 

3.    SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4.    TRANSPORT 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Montaż gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót montażowych  podano w punkcie 5. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00.  

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00.  

Jednostką obmiarową jest 1 komplet 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00. 

9.   Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności reguluje umowa. 

 

9.2. Cena jednostkowa miejsce(otwór drzwiowy) robót rozbiórkowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 demontaż kabiny windy, 

 demontaż olinowania, prowadnic,  

 montaż windy wraz olinowaniem, maszynownia, sterowaniem, 

 wywóz zdemontowanego materiału, 

 uporządkowanie stanowiska. 

10.  Dokumenty odniesienia 

 

Wybrane przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych: 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 

bezpieczeństwa, wdrażające do prawa polskiego Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE, 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 

póz. 690 z 2002.04.12 z późniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. 

U.04.109.1156 z 2004.05.27) 

 3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 PN-EN 81-1+A3:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

 PN-EN 81-21:2010 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących 

budynkach. 

 PN-EN 81-28:2004 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 

osobowe i towarowe. Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych. 

  PN-EN 81-70:2005 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 

zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym 

osób niepełnosprawnych. 
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SST-4.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Roboty wykończeniowe 
ROBOTY TYNKARSKIE   45442100-8 

ROBOTY MALARSKIE  45324000-4 
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1.0. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót 

tynkarskich i odbioru powłok malarskich wewnętrznych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Remont 

dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdańsk, dz. nr 0042.567” 

 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  

 powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

 farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

specyfikacji technicznej. 

 

2.0. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Materiały tynkarskie 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 

 gotowe mieszanki tynkarskie do tynków renowacyjnych, spełniające wymagania wta, 

 piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  

 nie zawierać domieszek organicznych  

 mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

 przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 

0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 

 do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 

średnioziarnisty. do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 

mm 

 gotowe suche zaprawy tynkarskie 

 woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  

 listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 

 płytki klinkierowe mrozoodporne 

 zaprawa klejowa 

 zaprawa fugowa  

 środek do usuwania starych powłok malarskich ulegający rozkładowi biologicznemu nie stwarzający 

zagrożenia dla środowiska 

Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu  do wykonania uzupełnień detali sztukatorskich (wykonanie rdzenia) 

Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska  do podłoży zabytkowych o wysokiej porowatości ok30% jasnej 

barwie niskiej alkaliczności nie powodująca wykwitów 
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Mineralna zaprawa sztukatorska do ciągniętych elementów tynku [-zaprawa drobnoziarnista do wykonania 

ostatniej warstwy ciągniętej 

 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko charakter przykładowy. 

Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych bądź lepszych od parametrów materiałów 

podanych. 

 

2.3. Materiały malarskie 

Bezwzględnie należy chronić farbę przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem! 

 

Materiały potrzebne do wykonania robót 

Farby dyspersyjne, odporne na zabrudzenia i zmywanie, kolor RAL wg wytycznych projektanta. 

 

3.0. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkarskich  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt: 

urządzenia do przygotowania zaprawy 

narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 

 

3.3. Sprzęt do wykonywania robót malarskich:  

Do wykonywania robot należy stosować: 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

– natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy 

dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 

atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich 

5.1.1. Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne.  
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian 

betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 

1 tygodnia zwilżane wodą.  

Tynki renowacyjne należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta przestrzegając zasad mieszania 

i nakładania zapraw. Minimalne grubości warstw winny być zgodne z instrukcja stosowania.  

Obrzutka (tzw. Szpryc) powinna pokryć do 50 % powierzchni ściany. Do nakładania kolejnej warstwy można 

przystąpić po całkowitym związaniu warstwy podkładowej. Przyjmuje się średnio, że czas wiązania zaprawy 

wynosi 1 dzień na każdy 1 mm grubości. Warstwę podkładową (magazynującą) należy bezpośrednio po nałożeniu 

uszorstnić szczotką lub pacą zębatą. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 

dwie godziny dziennie.  

Zakres robót przygotowawczych  

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  

W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych 

Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu  i kurzu 

Przed przystąpieniem do nakładania tynków wskazane jest sprawdzenie rzeczywistego poziomu zawilgocenia 

ściany i rodzaju oraz stężenia występujących soli. 

 

5.1.2. Zakres robót zasadniczych  

Tynki cementowe i cementowo- wapienne 

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż 

długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 

główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią 

placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów 

prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

Wykonania obrzutki (szprycu). Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 

3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna 

wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki 

i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 

9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. Dla tynków renowacyjnych grubość wartwy narzutu (warstwy 

magazynującej) powinna być dobrana na podstawie pomiaru poziomu i rodzaju zasolenia ścian (ale nie mniej niż 

10-15 mm). 

Wykonania gładzi (w przypadku tynków klasycznych). Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym 

piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do 

narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się 

ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy 

zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Wykonanie warstwy wierzchniej tynku renowacyjnego zależne jest od poziomu wilgotności i skuteczności izolacji 

poziomej ścian. Grubość warstwy (nie mniej niż 10 mm!) powinna być określona na podstawie badań 

poligonowych zawilgocenia w ramach nadzoru autorskiego. 

 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 

 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 

stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny być dokładnie oczyszczone.  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
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 w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0oC, 

 w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 

niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez 

okres około 2 minut. 

 

5.2.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt 5.2. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na 

etykiecie opakowania lub karcie produktu. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie 

z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów). 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 

technicznej. 

6.2. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót tynkarskich 

6.2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 

0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola robót tynkarskich 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie podłoży 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

Sprawdzenie grubości tynku 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

 

Kategoria  

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 

powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 mm 

na długości łaty  

Nie większe niż 3mm na 1m Nie większe niż 4 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 10 na całej 

powierzchni między 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m 
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III  Nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm na 1m i 

ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej niż 

6mmw pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 3 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 6 na całej 

powierzchni między 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

IV  Nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 1,5mm na 1m 

i ogółem nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej niż 

6mmw pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 2mm 

na 1m 

 

 

6.2.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

6.3. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót tynkarskich 

 

Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.3.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 

od 65%. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 

technicznej. 

7.2. Odbiór robót tynkarskich 
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Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny 

dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z 

normami. 

 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część 

należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa i 

przedstawić do ponownego odbioru. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 

norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 

norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

7.3. Odbiór robót malarskich 

7.3.1. Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 

7.3.2. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

8.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 

specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do 

wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną 

 

Jednostkami obmiaru jest:  

 pomieszczenie maszynowni, 

 pomieszczenie szybu, 

 1 szt. ościeża 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.: wykonanie w/w czynności 

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

uporządkowania placu budowy 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

i zaprawy budowlane  

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

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

PN-75/C-04630       Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów (zapraw tynkarskich, szpachlówek, farb itp.) 
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SST-5.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Wentylacja 
 

CPV – 45331210-1– Roboty w zakresie instalacji wentylacji 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 1.0 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót wentylacyjnych przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Remont 

dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, Gdańsk, dz. nr 0042.567” 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania 

opisanego w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

 

 montaż przewodów wentylacyjnych z rur o przekroju kołowym typu Spiro d200 mm 

 montaż  kratek wentylacyjnych, 

 

 

2.0. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej. 

2.2. Podstawowe elementy instalacji: 

  przewody wentylacyjne z rur o przekroju kołowym typu Spiro d200 mm 

  kratki wentylacyjne, 

 

 

3.0. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Lekki sprzęt mechaniczny, 

 

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.  
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy  unikać ich zanieczyszczenia. Środki transportu oraz sposób 

transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod warunkiem zachowania 

zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 

 

5.0. Wykonanie robót.  
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej 

 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

5.2.1. Wentylacja grawitacyjna: 

  wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych, 

  wytyczenie otworów w ścianach pod kratki wentylacyjne, 

  wytyczenie otworów w stropach pod przewody wentylacyjne, 

5.3.  Roboty montażowe. 

5.3.1.  Wentylacja grawitacyjna: 

  wykonanie przebić przez stropy we wskazanym miejscu, 

 zabudowanie pionowych ciągów wentylacyjnych z kanałów  Ø 200 mm, 

 zabudowa kratek wentylacyjnych, 

Montaż kratek wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z projektem 

i zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. 

Przewody wentylacyjne jednościenne i dwuścienne należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta, 

stosując uchwyty i wsporniki. 
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6.0. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości robót. 

6.2.1. Wentylacja grawitacyjna: 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym, 

 Sprawdzenie prawidłowości montażu kratek wentylacyjnych i połączeń przewodów wentylacyjnych, 

 Sprawdzenie poprawności działania instalacji, 

 Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

 

7.0. Obmiar robót  
.  

Jednostkami obmiaru jest:  

- miejsce 

 

8.0. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić tylko w 

przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie 

z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

 

8.2.  Odbiór częściowy. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot 

oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega 

na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu, 

szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań 

powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny 

być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły odbiorów. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 Protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji, 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia 

 wyrobów znakiem CE. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 

9.0. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności reguluje umowa. 

 

9.2. Cena jednostkowa miejsce robót r obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie otworu w stropie , 
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 wykonanie otworu w ścianie, 

 wywóz gruzu na wysypko, 

 opłatę za utylizację,  

 montaż przewodów wentylacyjnych 

 montaż kratek wentylacyjnych, 

 

10.0. Dokumenty odniesienia 

 
10.1. Dokumentacja projektowa  

Projekt rozbiórki pt: „Remont dźwigu osobowego elektrycznego w budynku Urzędu Statystycznego ul. Danusi 4, 

Gdańsk, dz. nr 0042.567” 

 

10.2. Normy, akty prawne ,aprobaty techniczne  

 

 [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 

?120/00 póz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 

129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718), 

 [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270), 

 [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836), 

 [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71), 

 [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 

póz. 728), 

 [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 

(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673), 

 [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu Życia, zdrowia lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 

wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 

5/00 póz. 53), 
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SST-6.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
Kody robót : 
CPV – 45111100-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

 


