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Zestawienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych:

STS.01.00.00. ROZBIÓRKI
STS.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE, ,ZASYPKI PODKŁADY Z MATERIAŁOW SYPKICH
(GRUZOBETON , PIASEK )
STS.03.00.00. NAWIERZCHNIE
STS.04.00.00. ROBOTY BETONOWE
STS.05.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
STS.06.00.00. ROBOTY MUROWE
STS.08.00.00. TYNKI

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu
elewacji na ścianach budynków przyległych.
Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót objętych SST.
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu
z niżej wymagania Szczegółowym Specyfikacjami Technicznymi Budowlanymi:
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót związanych z rozbiórką garaży. W szczególności Specyfikacja
dotyczy następujących robót:
I. W zakresie budynków mieszkalnych:
 Rozebranie warstw stropowych
 Rozebranie murów ceglanych wewnętrznych.
 Rozebranie stolarki drzwiowej
 Wywiezienie gruzu terenu rozbiórki
 Naprawę ściany ogrodzenia
 Wykonanie nowej nawierzchni podwórka w miejscu prowadzonych robót
 remont ścian obiektów przyległych
1.3. Określenia podstawowe.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rozbiórki budynku
zgodnie
z
Normami,
Instrukcjami
i
Aprobatami
technicznymi
wymienionymi
w w/w opracowaniu.
1.4.2. Wykonawca – osoby lub organizacja wykonująca roboty budowlane.
1.4.3. Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze, procedura może być zastąpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.
1.4.4. Ustalenia projektowe – ustalenie podane w dokumentacji projektowej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jej wykonania.
1.4.5.
Dziennik
budowy
–
opatrzony
pieczęcią
odnośnego
organu
zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą, projektantem i
uprawnionymi osobami.
1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót.
1.4.8. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.9. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.12. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
rozwiązania techniczne obiektu będącego przedmiotu robót.
1.5. Przekazanie placu budowy.

1.5.1. Zamawiający, w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych, przekaże Wykonawcy
plac
budowy
wraz
ze
wszystkimi
wymaganymi
uzgodnieniami
prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie
z wykazem podanym „Wymaganiach ogólnych”, stanowiących dokument przetargowy. W
Dokumentacji Projektowej, będącej w posiadaniu Zamawiającego, rozwiązano wszystkie
podstawowe problemy wymagane do wykonania zadania. Jeżeli jednak w trakcie wykonywania
robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej, przekazanej przez
Zamawiającego, dotyczącej podstawowego zakresu robót Inwestor sporządzi do brakujące rysunki
i SST na własny koszt. Niezależnie od powyższego Wykonawca opracuje i przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru następujące opracowania, nie będące przedmiotem wykonania
przez Jednostkę Projektującą:
- projekt organizacji budowy na czas trwania robót,
- plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia *.
*
Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
1.7.1. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich ważności:
-Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który zleci lub dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST
powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do
zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty
i zgodzić się na ich pozostanie, 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 wpłynęły na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny być niezwłocznie rozebrane zastąpione innymi ( właściwymi) na koszt Wykonawcy.
1.8. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy, w sposób
określony „ Wymaganiach ogólnych” w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony u Inżyniera Ruchu, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien
obwieścić publicznie przez powieszenie tablicy informacyjnej budowy z treścią zawartą w „
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montaż i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”. Należy zapewnić swobodny dostęp mieszkańcom do
swoich klatek schodowych oraz umożliwić przejście pieszym przez prześwit bramowy.
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

1.9.1. Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienia
następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
Zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, 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 zwierać składników zagrażających środowisku, o
natężeniu przekraczających dopuszczalne normy.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
1.9.2. Ochrona powietrza.
Stężenie zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery wynikających z pracy urządzeń
budowlanych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych ustalone przez odpowiednie przepisy.
1.10. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach itp.
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami
spalinowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem
się iskier.
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
Jeśli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich
materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie
materiały użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowiska
12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeśli 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 uszkodzeń uzbrojenia terenu,
przewodów, rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez
zamawiającego, dotycząc ej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem
robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie
placu budowy.
1.13. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu, wyładunku materiałów i sprzętu na terenie placu budowy jak i na drogach
publicznych, poza granicami placu budowy. wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych
elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej.
1.15. Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenie.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.
1.16. stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenie robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych odnośnie użytych
materiałów jak i kolejności wykonywania robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając certyfikaty otrzymane od Producenta użytych
materiałów.
2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów.
Źródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi
Nadzoru wymagane atesty, certyfikaty i ewentualnie reprezentatywne próbki materiałów.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkich materiały z tego źródła będą przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wyboru rodzaju materiału w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze, co najmniej 2 tygodnie przez użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jełki będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenie zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z palcu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
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 powstałe w czasie
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny
sposób przechowywanie i składowania materiałów niż podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodnie z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom
zawartych
w
SST
zaakceptowanych
przez
Inspektora
Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować
sprawnym rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu
podstawowego. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmiany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantują zachowania
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków
transportowych
powinna
zapewnić
prowadzenie
robót
zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi
rezerwowymi środkami transportowymi, umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii
podstawowych środków transportowych. 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 Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakość
zastosowanych
materiałów
i
wykonanych
robót,
za
ich
zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach,
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji i
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektora Nadzoru będzie podejmował
decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru 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 Instrukcjach Producenta. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i
produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru 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. 2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi wcześniej przez innych
wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. W wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. 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
częstotliwości powinny być określone w SST lub w innych dokumentacjach kontraktowych. Jeżeli
nie zostały one określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. 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.
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostały
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiaru lub badań. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejsca i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.3. Raporty z badań.
Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać

kompletne raporty ze wszystkich badań, inspekcji i udostępniać je na życzenie Inspektorowi
Nadzoru.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki
materiału i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 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.
6.5. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atesty producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników
tych badań powinny być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie.
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub
maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Inspektor
Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych,
wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych wymaganych legalizacji. Materiały posiadające
atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być nadane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik
budowy
jest
dokumentem
prawnym
obowiązującym
Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca trwania budowy.
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. 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 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę objęcia obowiązków przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebiegu robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrz w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków wykonania z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące ewentualnych 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,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia do wykonania lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo żądać wpisem do Dziennika Budowy
wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz w
razie wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
6.7.2. Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym przedmiocie robót i wpisuje do księgi obmiaru.
6.7.3. 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.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (6.7.1) – (6.7.3) następujące
dokumenty;
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania placu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
6.7.5. 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
Inspektora
Nadzoru
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową
i
SST,
w
jednostkach
ustalonych
w
kosztorysie
ofertowym
i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
być wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innych czasie określonym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie i pionie.
Wszystkie elementy robót określone w metrach kwadratowych. Inne tak jak mówią o tym
przedmiar robót. Do obliczeń objętości należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub
inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
powinien posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być
przez
Wykonawcę
utrzymywane
w
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 Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 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 w Księdze Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioru 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 Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych
ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie
odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
powinna być stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny
robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale
Inspektora Nadzoru 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
ostatecznego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności
i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt 9 SST tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej.
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: płace personelu i kierownika budowy, pracowników
nadzoru
i
laboratorium,
koszty
urządzeń
i
eksploatacji
zaplecza
budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 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 możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
9.2. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu zaplecze.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.
10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
10.3. Ogólne i Szczegółowe Warunki Kontraktu.

45210000-2
45422000-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zw. rozbiórką
budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu elewacji na ścianach
budynków przyległych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących rozbiórek:
- Rozbiórkę ścian działowych, posadowienia i wszystkich warstw stropodachu garaży z
zagospodarowaniem placu budowy i składowaniem materiałów z rozbiórki
- Rozbiórkę i wywóz stolarki drzwiowej
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznej i posadzek betonowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawe budowlanym, właściwymi
normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-K.
00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”
2.2. Dobór materiałów.
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 3.
„Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania prac
Do rozbiórek może być użyty sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-K.00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 4. „ Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów:
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 5. „Wymagania ogólne”
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną, instalację teletechniczną
i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
- zabezpieczyć instalację C.O. zasilającą sąsiedni budynek
- wykonać konieczne pomosty robocze
- podstemplować zagrożone stropy.
- ustawić rusztowania
5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Elementy stropów rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 6.
„ Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 7.
„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady odbioru robót.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9.
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności za prace rozbiórkowe
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
10.1. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Insp.

STS.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE, ,ZASYPKI PODKŁADY Z MATERIAŁOW
SYPKICH (GRUZOBETON , PIASEK )

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych zw. z
rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu elewacji na
ścianach budynków przyległych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują ;
- Wykonanie wykopów i nasypów
- Zasypanie dołów porozbiórkowych i kanałów gruzem ceglanym z rozbiórki i piaskiem
- Wykonanie podbudów pod nawierzchnie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawe budowlanym, właściwymi
normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-K.
00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”
2.2. Dobór materiałów.
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 3.
„Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania prac
Do rozbiórek może być użyty sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-K.00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 4. „ Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów:
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być
wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obciążony w pasie o
szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż: 1,25 m w
gruntach małospoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niz powyżej
należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu (np.: 2:1 w gruntach zwięzłych i bardzo
spoistych, 1:1,25 w gruntach małospoistych, 1:1,5 w gruntach sypkich) lub z umocnieniem ścian
wykopu, np.: przez pełne deskowanie. W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne.
Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.:
intensywnym deszczu.
W trakcie wykonywania robot zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania
zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. 15 cm
poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie
posadowienia fundamentów. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w
szczególności zabrania się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu
fundamentowego i poniżej tego poziomu. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i
zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu d>0,8.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Elementy stropów rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 6.
„ Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości robót
Wymagania dla podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 7.
„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady odbioru robót.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9.
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności za prace rozbiórkowe
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
10.1. Ilości robót ziemnych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Insp.

STS.03.00.00. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej – CPV 45.23.30.00.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
nawierzchniowych zw. rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z
wykonaniem remontu elewacji na ścianach budynków przyległych.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm.
Zakres robót obejmuje:
- rozebranie wskazanych w dok. fragmentów istn. nawierzchni bitum. i innych elementów
przeznaczonych do usunięcia
- wywiezienie i utylizacja gruzu itp., ew. wbudowanie gruzobetonu
- wykonanie profilowania i zagęszczenia pod warstwy podbudowy
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z kostki bet. prostokątnej, szarej, fazowanej, gr. 8cm
- montaż elementów zabezpieczających- krawężniki drogowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w ST B-K. 00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a)
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.
b)
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z którym dokonywana jest ocena zgodności).
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w
DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.
2.2. Nawierzchnie z kostki bet.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-K. 00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm.
-Wygląd zewnętrzny:
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny
przekraczać 2 mm.
-Kształt, wymiary i kolor kostki betonowej
Na nawierzchnię przewidziano kostkę o grubości 8 cm. Tolerancje wymiarowe dla kostek nadających
się do wykorzystania wynoszą ±3 mm
-Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z sześciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
-Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić
nie więcej niż 5%.
-Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli próbka nie wykazuje pęknięć, strata masy nie przekracza 5%, obniżenie
wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%.
- Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
 Cement
Do produkcji kostki należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B19701.
 Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
 Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji kostki powinny odpowiadać wymaganiom wg
PN-B-32250.
 Dodatki
Do produkcji kostki stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
Nawierzchnię zabezpieczyć na krańcach zewnętrznych oporem w postaci krawężników betonowych
układanych na płask.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania prac
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki,
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania wykonania transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne”
4.2.Transport materiałów:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kostki betonowe
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportu więcej niż 1/3 wysokości tej kostki. Kostki betonowe powinny być składowane rębem,

płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Powinny być
posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach
drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne”.
5.2. Podłoże i podsypka
Podłoże pod ułożenie nawierzchni może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o
WP_35. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być
zgodny z dokumentacją projektową. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający
wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać sie w granicach 4÷5
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Cement zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST. 00.00.00.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni stosować krawężniki bet. Układane na płask zgodnie z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej
Kostkę układa sie na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Układać z kilka palet
na raz. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory płytowe z
osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do
ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STS. 00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płyt posiada atest
wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób i
wyniki badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektowa
SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz niniejszą SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami w niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin i warstw podbudowy,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekraczać 2%, z tolerancja ±0,5%..
6.4.3. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm.
6.4.4. Grubość podsypki i podbudowy
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót nawierzchni betonowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) „Wymagania
ogólne”
9.2. Płatności za wykonanie nawierzchni betonowych
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach m2.
Przepisy związane:
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie próbek gruntu.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

STS.04.00.00. ROBOTY BETOWE

45210000-2, 45422000-1

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych zw.
z rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu elewacji na
ścianach budynków przyległych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują ;
- Wykonanie zamurowań w murze ogrodzeniowym
1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze „W” oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowego.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze „F” oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze „B” oznacza wytrzymałość gwarantowaną w MPa.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-K.
00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”
Składniki mieszanki betonowej:
Cement – dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
Marki „25” – do betony klasy B7,5-B20
Marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Dla cementu
luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające
grawitacyjne napełniane zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. Cement pochodzący z każdej dostawy musi
być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Magazynowanie i okres składowania – miejsca
przechowywania cementu mogą być następujące: Dla cementu pakowanego (workowanego) składy
otwarte, wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami
lub magazyny zamknięte, budynku lub pomieszczenia magazynowe o szczelnym dachu i ścianach.
Dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych
ścianach). Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych,
- każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Kruszywo – rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 3.
„Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania prac
Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonywaniu robót betonowych powinien spełniać wymagania
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu powinny być
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania
BHP, jak np. osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt ten powinien podlegać
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być
odpowiednio przeszkolone.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót betonowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- betoniarki,
- pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-K.00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 4. „ Wymagania ogólne”
Transport mieszanki betonowej – transport powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B06250 (12) i SST. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. Gruszek). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy
pomocy pojemników lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien być
dłuższy niż:
- 90 min. przy temperaturze + 15°C,
- 70 min. przy temperaturze + 20 °C,
- 30 min. przy temperaturze + 30 °C,
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w spawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Betonowanie – przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew itp.)
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania
Betonowanie należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie można
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Jakość betonu powinna być potwierdzona atestem wytwórcy betonu. Łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu.
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Mieszanki
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). Mieszankę betonową
należy układać
bezpośrednio z pojemnika bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm,
zagęszczając ją ręcznie. Przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
2 godziny.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Dopuszcza się
betonowanie w temperaturze do – 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7
dni. Ręczne zagęszczenie masy betonowej może być stosowane tylko do mas betonowych o
konsystencji ciekłej i półciekłej. Pielęgnacja betonu – przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5°C
należy nie później niz po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 7 dni
poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej beton
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a następne
dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przez
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co
najmniej 15 MPa.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 6.
„ Wymagania ogólne”
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dowożonej mieszanki
betonowej i wykonywanego betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 7.
„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady odbioru robót.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m3.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, w dzienniku
budowy pisemnego zezwolenia na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega
odbiorowi. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem omówionych tolerancji dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9.
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności za prace rozbiórkowe
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.Przepisy związane
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach
IDT ISO 4464 (80).
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
• PN-B-30000 Cement portlandzki.
• PN-B-30020 Wapno
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

STS.05.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
45210000-2
45422000-1

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich zw. z
rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu elewacji na
ścianach budynków przyległych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie czynności związanych z wykonaniem
reperacji muru ogrodzeniowego.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Własności mechaniczne i technologiczne stali.
- własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.
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Gatunek stali

Zginanie a średnica

- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań
i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe.
- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm,
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie.
- odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
a). znak wytwórcy,
b ). średnicę nominalną,
c). gatunek stali,
d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obróbki cieplnej.

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu,
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
a). na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,
b). odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
c). pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5
mm na 1 m długości pręta.
- magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem
w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Badanie stali na budowie.
- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
a). nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
b). nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
c). stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 3.
„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania prac zbrojarskich
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie
rodzaje sprzętu, jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać
fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio
przeszkolone.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania wykonania transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 4.
„Wymagania ogólne”
4.2.Transport materiałów:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Transport zbrojenia
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne
powinny być przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów,
bez uszkodzeń i deformacji. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do
środków transportu. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane
drutem. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10—20 szt. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie
zbrojarskim, powinien być oznakowany przymocowaną do niego przywieszką zawierającą:
 znak wytwórczy,
 oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,
 zaświadczenie producenta o jakości wyrobu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 5.
„Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie podłoża
Czystość powierzchni zbrojenia.
- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota,
- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń,
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane,
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002,
- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Montaż zbrojenia.
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych,
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu,
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie,
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia,
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 6.
„Wymagania ogólne”
6.2. Sprawdzenie zbrojenia
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 7.
„Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Zbrojenie
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się
stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Roboty zbrojeniowe

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru
końcowego - wg opisu jak niżej:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg SST- „wymagania ogólne",
- odbiór końcowy - wg SST
- odbiór zbrojenia:
a). odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,
b). odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. PODATAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9.
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności za wykonanie robót
Zbrojenie
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

STS.06.00.00. ROBOTY MUROWE
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych zw. z
rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu elewacji na
ścianach budynków przyległych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują ;
- Wykonanie zamurowań w ścianie ogrodzeniowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawe budowlanym, właściwymi
normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-K.
00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”
2.2. Dobór materiałów
-Bloczki wykonane z masy betonowej klasy 15Mpa w kształcie prostopadłościanu. Bloczki
muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa.
Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych
poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych.
-Zaprawy murarskie
Skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Zastosować zaprawę
marki 8MPa.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy
przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa powinna być zużyta:
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny,
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. Proporcje składników zapraw
przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia zaprawy
podano w PN-B-14504.
(1)Cement
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.
(2)Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36
godzin przed jego użyciem.
(3)Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie
naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 3.
„Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania prac
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-K.00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 4. „ Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów:

Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych
folią.
Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robót.
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty
skrzyżowań ścian fundamentowych.
3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków,
otworów itp.
4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i
pustaków.
5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
6. Kazda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad
terenem, a dla ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem.
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w
odpowiednich przepisach.
9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 6.
„ Wymagania ogólne”
Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz
być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie.
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości, stwierdzające, ze odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 7.
„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady odbioru robót.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m3.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami
wiązania.
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega:
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
4) Odbiór robót murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu
stolarki.

5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm
-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły
-w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm
-w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny:
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany
-odchylenie krawędzi od linii prostej:
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m.
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku
-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi kaŜdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku
-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku
-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu:

dla murów spoinowanych: 3mm
dla murów nie spoinowanych: 6mm
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9.
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności za prace rozbiórkowe
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.Przepisy związane
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach
IDT ISO 4464 (80).
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
• PN-B-30000 Cement portlandzki.
• PN-B-30020 Wapno
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

STS.07.00.00. IZOLACJE P.WILGOCIOWE, TERMICZNE
45210000-2
45422000-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych zw z
rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu elewacji na
ścianach budynków przyległych.1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót:
– wykonanie opaski wzdłuż muru
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót izolacyjnych występujących w obiekcie objętych kontraktem
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia stosowane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano
w ST B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) pkt 2. „ Wymagania ogólne”
2.2. Dobór materiałów.
-tynk dwuwarstwowy cementowy gr. 2 cm (1cm+1cm) z dodatkiem środka hydrouszczelniającego
typu CERESIT CC-92 lub CC-93 wg technologii firmy HENKEL. Można zastosować inne materiały o
zbliżonych właściwościach. Wykonanać jedną warstwę zabezpieczającą typu Abizol.
- styrodur
- papa termozgrzewalna
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
Pkt 3. „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania prac.
Roboty izolacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Przy wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt pomocniczy:
szczotki, szerokie pędzle, kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i językowe, wiertarka z mieszadłem,
sprzęt do zgrzewania papy. Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponować
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego:
betoniarka wolnoobrotowa, łaty, kielnie, itp.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
pkt 4. „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów:
Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0
Dowóz materiałów na miejsce budowy oraz wywóz gruzu i pozostałości z budowy – organizacja i
sprzęt Wykonawcy. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów.
Materiały zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać
w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07)
Pkt. 5. „Wymagania ogólne”
5.3. Wymagania szczegółowe izolacji pionowej i poziomej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 6.
„ Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót izolacyjnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza
się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowym norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wszystkie izolacje jako roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem :
- jakości zastosowanego materiału ,
- szczelność i właściwa grubość w-wy izolacji ,
- właściwości zastosowanych materiałów , zgodnie z przeznaczeniem,
- wypełnienie elementów przegród izolowanych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 ( kod 45000000-07) pkt. 7.
„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt. 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt.9
„Wymagania ogólne”
9.2. Płatności za roboty izolacyjne
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
10.1. Ilości robót izolacyjnych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora

STS.08.00.00. TYNKI
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich zw. z
rozbiórką budynku garażowego przy ul. Waryńskiego 9 wraz z wykonaniem remontu elewacji na
ścianach budynków przyległych.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie tynku dwuwarstwowego projektowanym
stropie i scianach, a w szczeg.;
- wyrównanie ewentualnych nierówności
- wykonanie tynku mineralnego typu baranek na ogrodzeniu
- wykonanie tynku cienkowarstwowego na fragmencie ściany zabytkowego budynku
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskania i składowania podano w ST B-K. 00.00.00
(kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne”
2.2. Zaprawy tynkarskie
Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe ” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zaprawy i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „ Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw ”. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „ Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych ” 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 i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „ Zaprawy
budowlane zwykłe ”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być mechaniczne.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok.3 godzin.
Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B19701;1997 „ Cementy powszechnego użytku ”. Za zgodą inspektora nadzoru można stosować cement
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż + 5°C. Do
zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. Skład objętościowych składników zaprawy należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 3.
„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania prac

Do robót tynkarskich może być użyty następujący sprzęt:
- mieszarki do zapraw
- agregaty tynkarskie
- pompy do zapraw
Odpowiednie rusztowania
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania wykonania transportu podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 4.
„Wymagania ogólne”
4.2.Transport materiałów:
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.. Przewożony ładunek
należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 5.
„Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Zaleca
się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy od zakończenia stanu surowego. Bez specjalnych środków zabezpieczających prace
tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur
minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej
izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych. Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ
czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy
bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków
pocienionych barwionych nie może przekraczać 80%. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na
powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej,
dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile
wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.
5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkład, na który nakłada się wyprawę.
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie
powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć
lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami
odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć
warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan podłoża, wskazówki

pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana
będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego
zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do
podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej.
5.4.Wykonanie tynków
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w do-kumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwulub trzywarstwowe). Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia
się następujące typy tynków:
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,
Grubość tynków gipsowych wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynków należy
bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania
podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
- w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są
niedozwolone.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
5.5.Wymagania dotyczące tynków
Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy
wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna
być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.
Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.
Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków

jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3 ÷0,8 cm. w
tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm.
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i
plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki
mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. Są niedo-puszczalne. Nie dopuszcza się
występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych
powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne
miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki
wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z
dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.
Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach,
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 6.
„Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót tynkarskich powinny być prowadzone w sposób podany w normie PN-70/B10100 p.4.3. a w szczególności ocenie należy poddać:
- prawidłowość przygotowania podłoża
- mrozoodporność tynków zwykłych
- przyczepność tynków do podłoża
- grubość tynku
- wygląd powierzchni tynku
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 7.
„Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.
Dla robót ujętych w w/w SST ustalona jest jednostka obmiaru m2.
7.3. Ilość tynków w m2.
Ilość tynku w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych prze
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-01) pkt 8.
„Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót tynkarskich.
9. PODATAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST B-K. 00.00.00 (kod 45000000-07) pkt 9.
„Wymagania ogólne”

9.2. Płatności za prace tynkarskie Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5 odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach m2.

