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ST-O – WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach, zadania „Przebudowa lokalu użytkowego nr 2 w
budynku przy ul. Grottgera 25A, dz. nr ew. 58 obręb 1-01-23 Warszawa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy jako załącznik zawierający zbiór wymagań
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujący w szczególności
wymagania materiałowe, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac. Wymagania Ogólne należy rozumieć
i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:.
SST-1 Roboty rozbiórkowe – CPV 45111100-9, 45111220-6
SST-2 Roboty ogólnobudowlane - CPV 45210000-2, CPV 45400000-1,
SST-3 Instalacja platformy dla niepełnosprawnych - CPV 45313000-4
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty budowlane będące przedmiotem projektowanej inwestycji w istniejącym budynku obejmują:
Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka fragmentów ścian i stropu,
- rozbiórka podłóg i warstw posadzkowych,
- demontaż okien i drzwi (częściowa),
- demontaż balustrad,
Roboty budowlano-wykończeniowe:
- wykonanie płyty fundamentowej pod projektowaną platformę dla niepełnosprawnych,
- wymurowanie ścian z bloczków silikatowych/betonu komórkowego
- wykonanie ścian z płyt kartonowo-gipsowych
- wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami,
- wykonanie warstw podkładowych pod podłogi i posadzki,
- zamurowanie istniejących otworów,
- montaż stolarki i ślusarki drzwiowej,
- montaż okien oddymiających,
- wykonanie posadzek z płytek gresowych, wykładzin obiektowych,
- okładziny ścienne z gładzi gipsowych,
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- obudowy instalacji wentylacji i sanitarnych płytą gk,
- roboty malarskie,
- montaż systemowej wycieraczki do obuwia,
- montaż podchwytów i balustrad schodowych,
- oraz prace wymagane charakterem lub technologią prac wymienionych wyżej a niezbędnych do
prawidłowego wykonania zadania
Wykonawca

będzie

przestrzegał

praw

autorskich

i

patentowych.

Jest

zobowiązany

do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
1.4. Podstawowe określenia w ST
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, książka obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacją Projektową. Człowiek lub grupa ludzi działająca w imieniu Zamawiającego.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarami robót i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST i przedmiarów robót.
Z uwagi że, jest to budynek szkoły i przedszkola, który, musi rozpocząć funkcjonowanie w dniu 1
września po przerwie wakacyjnej, Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogramu
prac uwzględniający częściowe odbiory w celu terminowego uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego
załączony
do niniejszej specyfikacji.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót stanowią wspólną całość, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej, ST i przedmiarach robót będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i
przedmiarami robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, ST lub
przedmiarami robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby
stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował
dostarczając

wszelkiej

pomocy

potrzebnej

przy

dokonywaniu

napraw.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru robót przez Zamawiającego.
1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, instalacja gazu, zimnej wody oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Inwestycja użyteczności publicznej.
1.6.1. Organizacja placu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów z rozbiórki i elementów budowlanych w sposób uzgodniony z
Zamawiającym;
- Utrzymania w czystości na placu budowy,
- Pomieszczenie nie podlegające przebudowie a będące wykorzystywane do celów innych
wykonawca zostawi w nie gorszym stanie niż przed przyjęciem.
2. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie materiały i wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających zaprojektowanej i zrealizowanej inwestycji budowlanej
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane –
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca
użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieposiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane
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materiały nieposiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1. Warunki ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być
niedopuszczone do realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków
transportu,

które

nie

wpłyną

na

stan

i

jakość

transportowanych

materiałów.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady właściwości wykonywania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, przedmiarami robót, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie
wszelka

potrzebna

do

tego

pomoc

ze

strony

Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Ponadto dokumentami budowy są:
- dokumentację powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- protokoły badań i sprawdzeń,
- atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia potwierdzone przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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- protokół dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT,
- dokumentację techniczną dźwigu,
- protokół badania skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej urządzenia dźwigowego,
- protokół badania skuteczności działania instalacji oddymiania,
- świadectwa i certyfikaty na elementy bezpieczeństwa zastosowane w budowie dźwigu,
- odbiory przez sanepid, straż pożarną,
- karty gwarancyjne,
- kosztorysy powykonawcze,
- inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego rozliczenia inwestycji
- itp.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości
pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
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7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym
etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy robót,
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 będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
8.3. Odbiór końcowy
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru końcowego w
odniesieniu do robót, zgodnie z Umową. 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 powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- protokoły badań i sprawdzeń,
- atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia potwierdzone przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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- dziennik budowy,
- protokół dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT,
- dokumentację techniczną dźwigu,
- protokół badania skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej urządzenia dźwigowego,
- protokół badania skuteczności działania instalacji oddymiania,
- świadectwa i certyfikaty na elementy bezpieczeństwa zastosowane w budowie dźwigu,
- odbiory przez sanepid, straż pożarną, inspekcje pracy,
- karty gwarancyjne,
- kosztorysy powykonawcze,
- itp.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST- I - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Zakres robót objętych SST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- rozbiórka fragmentów ścian, rozkucie otworów drzwiowych,
- rozbiórka podłóg i warstw posadzkowych,
- wykonanie otworów w stropach pod konstrukcję platformy dla niepełnosprawnych,
- demontaż okien i drzwi,
- demontaż boazerii,
- demontaż balustrad,
Ogólne wymagania dotyczące wykonanie robót
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób
niepowodujący uszkodzenia elementów nieremontowanych. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia
lub obniżenia wartości wykonawca dokona wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu.
Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie
z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub
przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy,
powinny być usunięte z terenu budowy.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.
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SST-II – ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE
ŻELBETOWE ŁAWY FUNDMENTOWE I WIEŃCE
Zakres Robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- żelbetowa płyta fundamentowa pod obudowę platformy dla niepełnosprawnych,
- nadproża
- belki żelbetowe
Płyta fundamentowa
Płytę należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. Klasy C8/10) o
konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu ≥ 6 cm. Świeżo ułożoną mieszankę
betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od
zakończenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej + 10°C.
Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością.
Fundamenty budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤ 1,5 m, a odległości między tymi
odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia budynku istniejącego
odpowiada założeniom projektowym. W razie niezgodności należy stosować środki zapewniające
bezpieczeństwo budynków istniejących.
Zbrojenie
Płytę zbroić stalą kl. A-IIIN(Bst500sp).
Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji (rdzy), kurzu i
innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć miejscowych wykrzywień
przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane mechanicznie.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane,
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki
betonowej.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem,
stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w
deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących norm. Sprawdza się
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wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy,
długość zakotwienia itp.
Betonowanie
Fundament należy wykonać z betonu C30/37 na podkładzie z betonu C8/10 (B10)
Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a
w temperaturze wyższej - do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to
czas ten zmniejsza się do 0,5 h.
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń
mechanicznych (wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych). Zagęszczenie
ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z CEGŁY PEŁNEJ, Z BETONU KOMÓRKOWEGO I PŁYTY GK
Zakres Robót objętych ST:
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- ściany nośne z cegły pełnej i bloczków z betonu komórkowego gr. 45cm
- ściany działowe i zamurowania otworów z cegły pełnej gr. 6 i 12cm
- ściany działowe z płyty gk gr. 10cm
Cegła pełna
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996; Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych,
pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości
powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być
wyższa niż 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa. Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach
zamrażania do -15°C i odmrażania - brak

uszkodzeń po badaniu.
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Bloczki z betonu komórkowego
Element ścienny z betonu komórkowego, klasa gęstości 500 kg/m3,gr. 15 i 25cm, na
cienkowarstwowej zaprawie klejowej; systemowe elementy uzupełniające – nadproże.
Ściany z płyt kartonowo-gipsowych
Podstawowym materiałem przeznaczonym do wykonywania ścian działowych są płyty gipsowokartonowe o grubości 10 mm, natomiast do materiałów towarzyszących należą:
– elementy konstrukcji ścianek, stropów i obudów,
– szpachla gipsowa,
– taśma z włókna szklanego,
– narożniki z siatki stalowej.
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy
murowe silikatowe
PN-EN 771-4+A1:2015-10 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
Zakres Robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- istniejące ściany przecierane, gruntowane, szpachlowane gładzią gipsową i malowane farbami
akrylowymi, a do wysokości 1,5 zmywalnymi odpornymi na szorowanie,
- w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, sanitarnych i w pomieszczeniu socjalnym ściany
licowane płytkami ceramicznymi 20x20 cm na zaprawie do wysokości 2,0m
Płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18;
Płyta GK
Płyta kartonowo-gipsowa do zabudowy kanałów instalacji wentylacji i pionów sanitarnych; gr. 9,5mm
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-EN 15283-1+A1:2012 Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i metody badań
-- Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat
PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE
Zakres Robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na ostro,
- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej,
- posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 29,7x29,7cm na zaprawie klejowej,
- okładziny schodów z płytek gresowych o wym. 29,7x29,7 cm na zaprawie klejowej,
- cokoliki z płytek gresowych o wym. 7,2x29,7 cm na zaprawie klejowej,
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - posadzki z
homogenicznej wykładziny winylowej, zgrzewane, z listwami przyściennymi wykonanymi z wywiniętej
wykładziny - kolorystyka, kształty oraz układ zgodna z Projektem Aranżacji, posadzki w szatniach,
korytarzach i bibliotece,
Preparat gruntujący
Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego,
nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np.
murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych.
Płytki gresowe
Klasa ścieralności V, antypoślizgowość R10A,
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodowe,
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- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Wykładzina homogeniczna
Wykładzina obiektowa - wykładzina homogeniczna winylowa, bezftalanowa, w kolorach żywych
kontrastowych; wzór bezkierunkowy; w rolce, grubość 2mm;

klasyfikacja obiektowa - bardzo

intensywne natężenie ruchu, odporna kółka wózków; antypoślizgowa R9, antystatyczna,
trudnozapalna w klasie Bfl-s1 wywinięta na ściany na wys. 10 cm w listwie elastycznej ściennej.
Klej do płyt i płytek
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i
płytek nie mniejszej niż 2 MPa. W przedsionku klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.
Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy
dostosować do szerokości fug. W przedsionku fugi mrozoodporne, elastyczne.
Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka
grzybobójczego w kolorze fugi.
Listwy wykończeniowe
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać
przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń
planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem.
Zaprawa samopoziomująca
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2,0 MPa ,
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem).
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
POWŁOKI MALARSKIE
Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie podłoża
- gruntowanie powierzchni,
- malowanie tynków,
- roboty zabezpieczające np. folia malarska
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:
- odporny na wilgoć
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
Lakier bezbarwny do „lamperii”
- odporny na wilgoć
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- farba odporna na szorowanie
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.Terminy ogólne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, OKNO ODDYMIAJĄCE
Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- drzwi wewnętrzne pełne i przeszklone
- drzwi wewnętrzne stalowe ppoż.
- okno oddymiające
Montaż stolarki
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w
otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży.
Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, Ościeżnicę drzwiową
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej
niż 3 mm.
Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
ROBOTY ŚLUSARSKIE
Zakres robót objętych specyfikacją
- wycieraczka systemowa zwijana na profilach aluminiowych osadzona w zagłębieniu w warstwie
wylewki posadzkowej. Wycieraczka o gr. min. 22 mm z wkładami czyszczącymi guma + szczotka.
- balustrady wewnętrzne klatki schodowej z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor biały
wg szczegółowych rysunków,
- pochwyty klatki schodowej wewnętrznej
- balustrady zewnętrzne podjazdu dla niepełnosprawnych
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Parametry wewnętrznej balustrady:
- Minimalna wysokość balustrady min. 110 cm,
- balustrada mocowana w duszy między biegami schodowymi
- Słupki mocowane do boku biegów schodowych na kotwach chemicznych, wykonane z profili
40x20x3mm,
- Pochwyty z drewna jasny dąb lub buk min. ø 42mm na wysokości 110cm i 70cm
- Wypełnienie pionowe wykonane z płaskowników 40x2mm w rozstawie nie większym niż 12 cm.
- Żaden z elementów balustrady nie powinien mieć ostrych zakończeń, które stanowiłyby potencjalne
zagrożenie przypadkowym skaleczeniem.
- Należy bezwzględnie zachować szerokość klatki schodowej nie mniejszą niż 1,20m w świetle
balustrad
Parametry zewnętrznej balustrady:
- wysokość pochwytów balustrady 75cm i 90cm
- elementy balustrady z rur ze stali nierdzewnej o . ø 42mm mocowany do konstrukcji stalowej
podjazdu
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-89/H-92121 Blacha stalowa cienka do tłoczenia.
PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i żaroodpornej.
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