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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
SKRÓTY

 
OST   - ogólne specyfikacje techniczne 
SST   - szczegółowe specyfikacje techniczne 
PZJ - program zapewnienia jakości

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót budowlano 
– montażowych dla zadania inwestycyjnego"Rozbiórka i budowa komina stalowego o wysokości H=45m i średnicy 
Dz=1420mm w Kolnie przy ul. Ciepłej 1" 

 
1..2. Zakres stosowania OST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- 
montażowych 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 

B.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
B. 02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE     
B.03.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE    
B.04.00.00. ROBOTY MALARSKIE  
 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1 Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle   ziemne,   tunele,   drogi,   
linie   kolejowe,   sieci   energetyczne    i telekomunikacyjne,   budowle   hydrotechniczne,    zbiorniki,    wolno    stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe) stanowiące bazę  techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa 
1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 
urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu 
1 . 4 4  Projekt  - należy przez lo rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny 
1.4 5. Drogi -  bez bliższego określenia to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia me będące drogami publicznymi 
znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4. 6 Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 
1. 4. 7. Właściwy organ -  to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice 
1.4.8. Inwestor    -     to    jednostka    organizacyjna    lub     osoba    upoważniona    do występowania w imieniu 
inwestora 
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań 
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno - 
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki 
organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej 
1.4.11.Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych  
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- kierowanie   robotami    budowlanymi    lub    wytwarzaniem    konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego) 
-  sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych  (np.  kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny 
nadzór inwestorski) 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna  robót i obiektów budowlanych - 
wykonywane w ramach organów administracji  państwowej lub gospodarczej  
1.4.12.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym 
1.4.13.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 
przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty 
przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze   
1.4.14.  Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o : 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należy: 
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. 
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17.Kosztorys ofertowy -    wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.18. Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.19.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4..20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.21. Inżynier – pracownik, przedstawiciel inwestora upoważniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich 
czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektów, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy , bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze materiałów, robót i obiektu. W 
rozumieniu ustawy prawo budowlane Inzynierem określa sie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.4.22.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.24.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.25. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót 
1.4.26.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4..27.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5..2. .Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i   dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej  przekazanej  przez 
Zamawiającego,   Wykonawca  sporządzi  brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży 
je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   powinny   być   zgodne   z dokumentacją projektową i SST. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny 
być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W 
takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4     Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST 
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 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. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

 
1.5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących  warunków: 
a) Miejsca na bazy. magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być  tak wybrane,  aby nie  
powodować  zniszczeń w  środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami, paliwami, olejami, materiałami     bitumicznymi,     
chemikaliami     oraz     innymi     szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i 
gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu możliwością powstania pożaru 
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c) Praca sprzętu budowlanego  używanego podczas realizacji  robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym 
 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków 
wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z 
terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 
pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli 
zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska 
substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z 
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia 
robót określonych w kontrakcie. 
(1) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez 
odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak 
popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą 
być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.  
(2) Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 
ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalan ie korzeni, pni 
lub innych materiałów to przed rozpoczęciem  spalania  Wykonawca powinien powiadomić  odpowiednie władze 
i/lub służby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących 
obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez 
Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien 
zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W 
razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić 
pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany    bezpośrednio   jako    rezultat    realizacji    robót.    
Wykonawca    będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
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powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o tężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z 
właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy 
przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach 
kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących,  ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny     za jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalającym stanie przez cały czas. do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może 



7 

natychmiast zatrzymać roboty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratory jnych i reprezentatywne próbki mater ia łów. W przypadku 
niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.  
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.3. Materiały miejscowe 
 
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych 
decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez 
Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 
istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej  jakości jest dostępny 
w danym źródle w wymaganej ilości 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących 
wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic 
zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić selekcję materiału z 
danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako me nadającą się do eksploatacji. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: 
Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy     oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2 6.     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 materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier 
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może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 
sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na własności 
wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie 
robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.  
 
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.  
 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich  sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inżyniera, dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować 
jak w pkt. 2.5. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.3.      Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
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Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniała wadliwość tych robót 
spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować ich  wady,  a  Wykonawca wykona dodatkowe 
roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

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

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

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

 któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do    sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

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

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
poszczególnych elementów robót. 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych dokumentach 
kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są 
tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
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6.3. Pobieranie  próbek 
 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie 
Inżynierowi. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST. każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na 
jego życzenie. 
 
 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
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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 Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez  Inżyniera  programu  zapewnienia jakości   i  harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera. 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót. 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom   lub   wymaganiom   

szczególnym    w   związku    z   warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
 projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje   Inżyniera   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 
księgi obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej wszystkie pomiary długości, służące 
do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną. zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny 
być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez  Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany 
w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod 
warunkiem, że skrzynia pojazdu mii taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego 
jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla 
każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy 
przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inżyniera, albo zaakceptowane przy 
zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. 
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że 
objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to całość materiałów przewiezionych 
przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości 
może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej 
materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny 
być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości 
objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te 
mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno  będzie mierzone w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej  i/lub SST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
W'szystkie 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 Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne 
świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. 
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Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób /.rozumiały i 
jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą. być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń. Inżynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
 
 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
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wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających   i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z  SST i PZJ. 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST. 
-sprawozdanie techniczne. 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót. 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1     Ustalenia  ogólne 
 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w pkt, 9 SST dla tej toboły. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią. 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy). 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą:  place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawa    placów    i    bocznic,    ekspertyzy    dotyczące    wykonanych    robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
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realizacji robót 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną Pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-Polskie normy i Normy Branżowe 
-Aprobaty techniczne 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1.0  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania dotyczące placu budowy podczas 

"Rozbiórka i budowa komina stalowego o wysokości H=45m i średnicy Dz=1420mm w Kolnie przy ul. Ciepłej 1" 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 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 przygotowania placu 
budowy. W zakres tych prac wchodzą. 
-koordynacja robót budowlanych na placu budowy 
-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
-składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
45100000-8 Przygotowanie terenu wokół budynku remontowanego 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111220-6 Usuwanie odpadów 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45341000-9 Wznoszenie płotów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OST 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych: 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki, 
- farbę odblaskową.  
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 
0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a 
dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3.0 SPRZĘT 

 
Do robót związanych z przygotowaniem placu   budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem tego rodzaju 
robót. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych: 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT 

 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innym 
sprzętem mechanicznym 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Koordynacja  robót na placu budowy 
 
5.1.1  Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona w 
projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczególnych 
fazach wykonywania robót 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym 
przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub 
ich etapów, tak aby zapewni! prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a 
jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy 
powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
5.1.2   Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
 
 - Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 
trasy i reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne ogrodzenia i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
 - Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  ogrodzenia 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych 
lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 10 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak 
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takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
 
 -  Tyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki 
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 10 metrów. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót. 
 
5.2 Zagospodarowanie placu budowy  
 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne   ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca  
wykonywania  robót;  ogrodzenie  placu  budowy  powinno być  tak  
wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1.50m. 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego    oraz bramy dla pojazdów 
drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczen iem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać, czy nie są założone w  terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub zabezpieczyć  po porozumieniu się z 
organem, do którego kompetencji  należy   utrzymanie   urządzeń   lub   nadzór   nad   nimi,   a   ewentualnie   i   z 
zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
e) w   razie   istnienia       napowietrznych   przewodów   prądu   elektrycznego   i  niemożliwości  ich  usunięcia,  zabezpieczyć  
przewody  we  właściwy  sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 
f)  założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, 
stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót) 
g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu 
budowy i miejsc pracy 
i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami 
j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na 
jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie 
l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały    pędne,    rozpuszczalniki,    farby,    
przygotowane    przy    użyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami l u b  wytycznymi producenta 
m) usuwać  z placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robot. 
 
5.2.2   Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
 
a) Wykonawca    robót     budowlanych    powinien    przed    przystąpieniem    do wykonywania   robót   budowlano        
montażowych   ogrodzić   plac   budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką    metalową umocowaną do 
wkopanych w grunt słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1.5 m. 
b)  przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu 
widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i  robót 
pomocniczych (jak np.  przygotowywanie zbrojenia  i td. )  oraz plac  przyobiektowy  o powierzchni niezbędnej do 
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zachowania bezpieczeństwa osób 
oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 
c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy 
iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm. 
d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z 
urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
 
5.2.3   Drogi dojazdowe i na placu budowy 
a) Drogi  dojazdowe do placu  budowy oraz drogi  w obrębie    placu budowy powinny    mieć    utwardzoną    
nawierzchnię,    dostosowaną do środków transportowych,   przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki 
podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%. 
b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót 
Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 
W przypadku istniejących dróg i komunikacji pieszo-jezdnej dostosowanie sie do obowiązujących znaków określających 
strefy parkingowe, strefy zatrzymania, dopuszczalna nosnośc drogi itp. 
 
5.2.4  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne 
a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem 
wymagań wynikających z przepisów p.poż. 
b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być  mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie 40 
c) Budynki    tymczasowe   powinny   być    montowane   z   lekkich   elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu 
budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania 
użytkowe. 
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być  użyte na innej 
budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji 
 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) na budowach mniejszych - kontenery   segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich 
przeznaczenia, ustawione w miarę  potrzeby w 2 kondygnacjach. 
b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia  
(na   podstawkach   stalowych),    stanowiące   -    stosownie   do   potrzeb   - pomieszczenia   biurowe,   punkty   
noclegowe,   laboratoria   polowe,   szatnie, magazyny polowe itp. 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystającego, a 
w szczególności: 
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mieć 
doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy 
zapewnić możliwość podgrzania wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób następujący: 
a)  szatnia dla robomików (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2 

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
- męskie 0.25 - 0,40 m2 

- kobiece 0,40 - 1,00 m2 

c) natryski: 
- 1 natrysk na 25 osób 
d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
-  1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
 - 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 
 
Obiekty administracyjno -  biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny 
spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały 
pobył ludzi 
Na   1   pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 -   5,50  m2  powierzchni użytkowej 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego 
przeznaczenia. 
Magazyny 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) 
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należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi 
wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu 
mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób 
wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny 
być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów 
przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
Obiekty technologiczne na placu budowy 
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, 
zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być przez 
cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, 
należy zaprojektować na podstawie harmonogramu 42 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane możliwie 
blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przyobiektowego, co 
powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz 
maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
5.2.5  Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 
a ) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

-wielkości placu budowy 
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 
-sprzętu z napędem elektrycznym 
-potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy  
-placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 

 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia 
c) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy  przestrzegać następujących zasad: 

-miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji  inwestycji  oświetlone  
zgodnie  z obowiązującymi  w  tym zakresie przepisami lub normami 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone,  aby istniała możliwość łatwego    odczytania    tablic    i    znaków    
ostrzegawczych    oraz    znaków sygnalizacyjnych ruchu 
 żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne 

koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku 
 

Instalacje wodociągowe 
a) Remontowany budynek jest wyposażony w instalację wodociągowa stanowiącą zabezpieczenie w wodę dla potrzeb 
budowy.  
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 
a) Przy   rozmieszczaniu   magazynów   i   składowisk   na   placu   budowy   należy kierować się następującymi zasadami: 
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania 
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przyobiektowym, jeśli 
nie ulegają one zmianom pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  (np.   prefabrykaty  z betonu)  lub  w pobliskich 
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. 
stolarka budowlana) 
- powierzchnie  placów  składowania  bez  zadaszenia  i   z  zadaszeniem  oraz magazynów    zamkniętych    należy    obliczać    
na    podstawie    wskaźników  składowania materiałów. 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 
składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter      
materiałów,      po      wykonaniu      magazynów      zamkniętych, 
zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających   utrzymanie   w   
pomieszczeniach   niezbędnej   minimalnej temperatury. 
c) Składowiska   lub   magazyny   powinny   być   urządzane   w   miejscach   nie ulegających  zalewaniu  przez  wodę  oraz  w  
miarę   możności  na  gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej 
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okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy 
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można 
projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i 
przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane  do  rodzaju   materiałów  lub  
wyrobów.   Wymagania  dotyczące  podłoża   dla   danego   materiału   określa,   w   przypadku   braku   wymagań 
technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót 
e)Teren   składowiska   powinien   być   oświetlony   i   stosownie   do   potrzeby  ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być 
rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje się w tym celu właściwe 
wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i 
tym podobnych środków. 
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed 
pogorszeniem się ich właściwości tecluiicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami 
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie) 
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki 
istniejące na placu budowy jest zabronione 
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów 
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 10. 
I) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób określony 
przez producenta. 
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane do warunków, 
położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej. 
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia magazynu, jego stanu 
technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
o) W przypadku skaładowania materiałow w wnętrzu budynku remontowanego zabrania się nagromadzania materiałów w hałdach 
lub skupiskach co mogłoby doprowadzic do przeciążenia konstrukcji a w dalszym następstwie do awarii istniejącego budynku. 
 
 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
6.1  Odbiór materiałów w magazynie 
 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem  ilościowym i jakościowym 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej) 
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
-porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
-sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
-porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać pracownik posiadający niezbędne 
kwalifikacje 
e) na   żądanie   magazyniera   lub   innej      osoby     wykonującej jednoosobowo  czynności   odbiorcze,   odbioru   może   
dokonywać   komisja  powołana  przez  kierownika jednostki organizacyjnej, której dany  magazyn podlega. Komisja powinna 
składać się co najmniej z trzech osób. 
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

-sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów  (  wymiarów, jakości,  wyglądu  
zewnętrznego itd. ,  a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i  ustalenia tych 
cech, któiych nie można stwierdzić organoleptycznie) 
-porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy    i określeniu  jakości odbieranych materiałów 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy   sporządzić  protokół, w którym powinny być ewentualne wady i 
braki. 
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak 
oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.02.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót rozbiórkowych i wyburzeniowych podczas "Rozbiórka i budowa 
komina stalowego o wysokości H=45m i średnicy Dz=1420mm w Kolnie przy ul. Ciepłej 1" 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

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

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
Z uwagi na wymianę komina na nowy przewidziano roboty rozbiórkowe: 

 Rozebranie istniejącego komina stalowego 

 Rozebranie trójnogu – do ponownego montażu 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45120000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Stal z rozbiórki komina, izolacja komina, płaszcz ochronny komina.  

SPRZĘT 
   Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej , lub inny zaakceptowany przez 
Kierownika Nadzoru Inwestorskiego. 
- dźwig kołowy o wysokości podnoszenia min. 65m o udźwigu na tej wysokości min 12 Mg 
- drabiny stalowe 
- klucze pneumatyczne 
- szlifierki kątowe 
- palniki gazowe 
- zestawy narzędziowe 
- środki ochrony osobistej 
- koparko-ładowarki 
- samochód samowyładowczy 
. 

4. TRANSPORT 
 
Samochód. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki ogólne robót rozbiórkowych: 
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w punkcie 3 niniejszej specyfikacji .  
 
5.1.1 Roboty rozbiórkowe elementów przeznaczonych do likwidacji 

 
- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia 
- roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów BHP 
- roboty rozbiórkowe prowadzone ręcznie z zastosowaniem narzędzi, młotów, obcęgów, pił ręcznych i mechanicznych oraz 
drabin. 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Kierownik budowy zobowiązany jestdokładnie powiadomić robotników o 
zakresie i sposobie wykonania robót i o warunkach BHP. 
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- materiał z rozbiórek będzie składowany do kontenerów i wywożony z terenu budowy na odległość 10km w celu utylizacji 
 
5.1.2 Środki ostrożności podczas prowadzonych robót rozbiórkowych 

 
- rozbiórki wymienionych powyżej elementów rozpocząć od sprawdzenia, czy ewentualne instalacje zostały odłączone od sieci 
zewnętrznych oraz czy dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy 
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z zakresem prac przy prowadzeniu prac 
rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować przewidziane przy 
tych robotach urządzenie zabezpieczające i ochronne 
- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą oraz hełmy, okulary rękawice ochronne oraz komplet 
potrzebnych narzędzi. 
- roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie przy użyciu urządzeń udarowych-mechanicznych lub narzędzi ręcznych. Przy pracy w 
razie potrzeby stosować lekkie przestrzenne rusztowania. 
- składowanie materiałów z rozbiórek na wskazanym miejscu placu budowy. Nie dopuszcza się do składowania i pryzmowania 
gruzu pochodząceg z rozbiórek na istniejących stropach Transport gruzu i drobnych materiałów na terenie placu budowy 
ręcznie na taczkach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

- Rzobiórka komina                                                 - kpl 
 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, według zasad wymienionych w 

punkcie nr 9 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B.03.00.00  KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych podczas "Rozbiórka i budowa 
komina stalowego o wysokości H=45m i średnicy Dz=1420mm w Kolnie przy ul. Ciepłej 1" 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i 
obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 
CPV: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 
1.4.1 Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu 
1.4.2 Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe 
do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne. 
 
2.2. Stal konstrukcyjna 
 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. Pochodzące z  importu), 
mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają , Aprobatę Techniczną. Stal  dostarczana na budowę 
powinna: mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-
73/H-01102, spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: dla prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-
93001,  Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udamość sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego w 
temperaturze –  20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a  w temperaturze  - 40°C). 
 
2 .3. Łączniki i materiały spawalnicze 
 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w 
sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad  podłogą 
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.  
 
 
 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony 
do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. 
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali 
była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym. Składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by 
zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) 
automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być 
oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni ciecia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Ostre brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 
promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą 
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i 
rozprysków materiału. 
 
5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub innych 
normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: wymiary przyłączeniowe, tj 
wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz 
normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

[mm]   

ponad           do przyłączeniowego swobodnego 

500           1000 0,5 1,5 

1000          2000 1,0 2,5 

2000          4000 1,5 4,0 

4000           8000 2,5 6,0 

8000          16000 4,0 10,0 

16000        32000 6,0 15,0 

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 

  więcej niż 50 

 
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia grotu, 
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
 
5.4 Spawanie 
 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać 
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się 
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania 
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przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o 
zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż O°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest 
spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W 
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej 
niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie 
spoin należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i 
nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być  wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań   
była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod 
warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. 
wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody 
w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest 
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania 
natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy Jub pęknięcia w spoinie lub 
materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie 
obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. 
 
5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
 
5.5.1. Połączenia spawane 
 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 
5°C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po 
wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach. 
 
5.6. Montaż i rusztowania montażowe 
 
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt  zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i Inżyniera. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 
% rozstawu,w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, w rozstawie 
poprzecznie i podłużnie pomostu ±5 cm. 
 
5.7. BHP i ochrona środowiska 
 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i ochronie środowiska odpowiada 
Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych 
Inżyniera. 
 
6.2 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 
zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiaru jest 1t  (tona) wykonanych konstrukcji stalowych 
 
7. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

 
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania l t konstrukcji obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- przygotowanie konstrukcji stalowej 
- pasowanie 
- wstępny montaż 
- montaż konstrukcji stalowej 
- naprawa uszkodzeń 
- odbiory i testy  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-78/M-82005 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe zgrubne. Podkładki okrągłe dokładne.  
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.  
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.  
PN-85/M-82101    Śruby z łbem sześciokątnym. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B. 04.00.00. ROBOTY MALARSKIE 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót  
malarskich podczas "Rozbiórka i budowa komina stalowego o wysokości H=45m i średnicy Dz=1420mm w Kolnie przy ul. 
Ciepłej 1" 
 
1.2. Zakres   stosowania   SST. 
Szczegółowa  specyfikacja   techniczna jest   stosowana jako dokument przetargowy   i   kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   
robót wymienionych   w   pkt.  1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych   SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,   obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i   mające   na  celu  wykonanie   
robót  malarskich  na obiekcie w tym zabezpieczające konstrukcje stalowe. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 
 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
 

1.4.              Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
 
15.             Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny   za jakość   ich  wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,   SST   i   
poleceniami  inżyniera. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
 
2.1 System do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowej 

System malarski I 
(płaszcz komina) 

 

L.p. Nazwa farby 
Zawartość 

części 
stałych (%) 

Ilość 
warstw 

Grubość               
warstwy                                                                 

μm 

Zużycie 
teoretyczne 

dm3/m2 

1 TEMASIL 90 55 1 80 0,145 

2 TEMAL 600 aluminiowy 22 1 20 0,091 

   2 100  

 
System malarski II 

( drabiny, kosze, stopnie, elementy mocujące) 
 

L.p. Nazwa farby 
Zawartość 

części 
stałych (%) 

Ilość 
warstw 

Grubość               
warstwy                                                                 

μm 

Zużycie 
teoretyczne 

dm3/m2 

1 TEMACOAT SPA MIO 65 1 80 0,123 

2 TEMACOAT SPA MIO 65 1 80 0,123 

3 TEMADUR 50 56 1 60 0,107 

   3 220  
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3.     SPRZĘT 
 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli, wałków  lub  aparatów  natryskowych. 
 
4.    TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6.  należy  transportować  zgodnie z PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w  
transporcie  kolejowym  lub  drogowym. 
 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

 
 -   Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych 

robót malarskich. 
          -   Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

  -   W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony 
przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

 
5.2.   Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
 
 -   Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, usunąć 

stare powłoki malarskie, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. 

 -   Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
 -   Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowanie powinna być uzależniona od zastosowanych 

materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w tablicy 
nr 1. 

 
Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

 

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża, 
% masy 

Farba lateksowa 4 

Farba olejna 3 

Farba emulsyjna 4 

 
 

 -   Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności. 
a/   całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych, armatury oświetleniowej itp. 
b/   wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych (panele) 
d/   dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  

 
         - drugie malowanie można wykonywać po: 

a/   po wykonaniu białego montażu 
b/   ułożeniu posadzek 

 
        -   Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

a/   powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w spec. dla 
tynków 
b/   Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez 
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku 
c/  Tynki gipsowe powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb 
d/   przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się 
ziaren piasku. 

        -   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/   miejsca i warunków malowania 

 -   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
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doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. 
  Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
 - wilgotność względna przy 20st przy malowaniu farbami zabezpieczającymi pożarowo konstrukcję nie może 

przekraczać 65% 
 

               5.3. Przygotowanie powierzchni 
 

 -   Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 
zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być przygotowane w następujący 
sposób: 
a/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej samej zaprawy, z 
której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w 
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej 
b/   przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

         -   Powierzchnie tynków należy oczyścić z istniejących zabrudzeń, farb itp., a następnie zagruntować 
-   Powierzchnia stalowa pod farbę przeciwpożarową powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO 
12944-4. Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń. Podkład 
antykorozyjny musi być naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby podkładowe 
należy stosować dwuskładnikowe farby epoksydowe. Grubość podkładowych farb epoksydowych powinna wynosić 
co najmniej 50 μ warstwy suchej. Wszystkie podkłady powinny być nakładane z wytycznymi producenta podkładu 
oraz rekomendacją działu technicznego przyjętego rozwiązania.  

 
  

 
            5.3.1. Wykonywanie robót malarskich 
 

1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla itp. 
Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i 
poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka 
nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta – 
zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inżynierem (Inwestorem). W przypadku powłok 
wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimertowe  skupiska farby o nieco innym odcieniu, 
jednak jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem  nie 
uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok mogą 
wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy 
się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
 
6.1.        Powierzchnia do malowania. 
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni   przygotowanej  do  malowania powinna  obejmować: 
 sprawdzenie  wyglądu   powierzchni, 
 sprawdzenie   wsiąkliwości, 
 sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża, 
 sprawdzenie  czystości. 
Sprawdzenie   wyglądu  powierzchni   pod  malowanie  należy  wykonać   przez oględziny  zewnętrzne.   Sprawdzenie  
wsiąkliwości   należy  wykonać  przez spryskiwanie   powierzchni   przewidzianej   pod   malowanie   kilku   kroplami wody.   
Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie wcześniej  niż po  3s. 
6.2.     Roboty  malarskie. 
6.2.1. Badania  powłok  przy   ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po zakończeniu  ich   wykonania: 
 dla   farb  emulsyjnych   nie  wcześniej  niż  po  7  dniach, 
 dla  pozostałych   nie  wcześniej   niż po   14   dniach. 
6.2.2. Badania  przeprowadza  się   przy  temperaturze  powietrza   nie niższej   od   >5"C   przy  wilgotności   powietrza   
mniejszej  od  65%. 
Badania  powinny   obejmować: 
 sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego, 
 sprawdzenie   zgodności   barwy   ze   wzorcem, 
 dla   farb  olejnych  sprawdzenie   powłoki  na zarysowanie   i   uderzenia,   sprawdzenie  elastyczności   i twardośc i oraz  

przyczepności   zgodnie  z  odpowiednimi normami   państwowymi. 
Jeśli   badania  dadzą  wynik   pozytywny,   to  roboty  malarskie należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.   Gdy  którekolwiek 
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z badań   dało  wynik  ujemny,   należy  usunąć  wykonane powłoki   częściowo   lub  całkowicie  i  wykonać   powtórnie. 
6.2.3. Badanie powłok przeciwpożarowych.  
Kontrola powłoki: 
- w stanie mokrym, grubość jest mierzona za pomocą grubościomierza (grzebienia); 
- w stanie suchym, grubość jest mierzona za pomocą elektromagnetycznego lub ultradźwiękowego miernika grubości. 
  
 
7. OBMIAR   ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest  m2  powierzchni   zamalowanej   wraz  z  przygotowaniem   do  malowania  podłoża,   
przygotowaniem   farb, ustawieniem  i   rozebraniem   rusztowań   lub  drabin   malarskich   oraz   uporządkowanie  stanowiska  
pracy.   Ilość  robót określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem   zmian zaaprobowanych  przez  inżyniera  i  
sprawdzonych  w  naturze. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
   
8.1. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
 

1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach: 
-   powłoki z farb lateksowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
-   powłoki z farb olejnych – nie wcześniej niż po 14 dniach 
 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
 

8.2. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego. 
 

1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do 
malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 
- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich 
- badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
- badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości  4 mm i 
zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy 
zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub zabarwią się bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje wynik 
dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 
- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości  
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia 
materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
- materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą 
uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, 
czy z powierzchni nie osypują się i nie pyli 
 - sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała 
nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach 
- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; 
podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie 
w odcieniu powłoki 
- przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na 
przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły 
do powierzchni podkładu. 

 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

 
-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje:  
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roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie malowania  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-69/B-10280.   Roboty malarskie budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi. 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, 
określanie i ocena korozyjności atmosfery 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


