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I.Nazwa i adres Zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1 
41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 296-42-98 
Fax (032) 263-57-19 
www.szpital.sosnowiec.pl 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

II.Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  
zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podjazdu dla karetek SP ZZOZ 

Szpital Miejski w Sosnowcu zlokalizowanego przy ul. Zegadłowicza 3, na 
którą składają się niŜej wymienione roboty: 

 
 
 
CPV 45111100−9 Roboty w zakresie burzenia 
CPV 45111220−6 Roboty w zakresie usuwania 
gruzu 
CPV 45262100−2 Roboty przy wznoszeniu 
rusztowań 
CPV 45262520−2 Roboty murarskie 
CPV 45421111−5 Instalowanie metalowych framug 
CPV 45421114−6 Instalowanie drzwi metalowych 
CPV 45421115−3 Instalowanie okien metalowych 
CPV 45421160−3 Instalowanie wyrobów 
metalowych 
CPV 45223100−7 MontaŜ konstrukcji metalowych 
CPV 45324000−4 Wykonywanie tynków zwykłych 
wewnętrznych 
CPV 45431200−9 Kładzenie glazury 
CPV 45320000−6 Roboty izolacyjne 
CPV 45450000−6 Bezspoinowe systemy ocieplania 
ścian budynków 
CPV 45442100−8 Roboty malarskie 
CPV 45442200−9 Nakładanie powłok 
antykorozyjnych 
CPV 45261210−9 Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45261320−3 Kładzenie rynien 
CPV 45232130−2 Rurociągi do odprowadzania wody 
burzowej 
Posadzka w technologii typu BAUTECH lub 
równowaŜnej. 

 

CPV od 15 września 2008r.  
 
CPV 45111100−9 Roboty w zakresie burzenia 
CPV 45111220−6 Roboty w zakresie usuwania 
gruzu 
CPV 45262100−2 Roboty przy wznoszeniu 
rusztowań 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
CPV 45421111−5 Instalowanie framug drzwiowych 
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 
CPV 45421132-8 Instalowanie okien 
CPV 45421160−3 Instalowanie wyrobów 
metalowych 
CPV 45223100−7 MontaŜ konstrukcji metalowych 
CPV 45324000−4  Roboty w zakresie okładziny 
tynkowej 
CPV 45431200−9 Kładzenie glazury 
CPV 45320000−6 Roboty izolacyjne 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
CPV 45442100−8 Roboty malarskie 
CPV 45442200−9 Nakładanie powłok 
antykorozyjnych 
CPV 45261210−9 Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45261320−3 Kładzenie rynien 
 CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie 
rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
Posadzka w technologii typu BAUTECH lub 
równowaŜnej. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ- 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  
2. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 roku - Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 roku z późniejszymi zm.). 

3. Termin płatności:  do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru robót.  

4. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w wysokości nie 
większej niŜ 20% wartości przedmiotowego zamówienia podstawowego. 

III.Termin realizacji zamówienia:  

 
Do 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 



 3 

 
Miejsce wykonania robót budowlanych:  
SPZZOZ Szpital Miejski w  Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3 

IV.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków.  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
2. Opis oceny  spełnienia warunków: 
a.  wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat (jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie) co najmniej 1 roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o łącznej wartości 
odpowiadającej minimum wartości składnej oferty. 

b. zatrudnienie kierownika budowy: kierownik budowy musi posiadać doświadczenie 
zawodowe i przynajmniej 2 lata  jako kierownik budowy  lub inspektor nadzoru licząc 
od uzyskania uprawnień budowlanych w branŜy ogólnobudowlanej. Do oferty naleŜy 
dołączyć uprawnienia osób (kierownik budowy) do wykonywania przez nich 
powierzonych czynności (aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów  
Budownictwa), oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

c. posiadanie ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę o wartości minimalnej 190 000 zł. 

 
Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, 
przy zastosowaniu zasady „spełnia/nie spełnia”. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych 
warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia.  

1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, naleŜy przedłoŜyć 
następujące dokumenty: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

c) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
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- Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2006r. Nr 87, poz. 605). 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
naleŜy:  
 
a) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  
i miejsca wykonania oraz załączenia  dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie,  
 
b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności., 
 
c) Kserokopia uprawnienia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zadania wraz z 
aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 
 

d) złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej  
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy:  
 
a) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
b) złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

 
4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 

szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna 
zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień 
publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców 
łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców.  

5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wykonawca do oferty dołącza wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez 
osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy : 
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ. 
-  kosztorys ofertowy, tj. wyceniony  przedmiar robót będący załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
(kosztorysy robót wykonywanych przez podwykonawców muszą być oznaczone nazwą 
podmiotu realizującego te części zadania). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia dwóch egzemplarzy 
szczegółowego kosztorysu ofertowego, 
- wykaz robót wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 6 SIWZ, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia załącznik nr 7. 
Dokumenty o których mowa w pkt. 1a, 1b, 2c, 3a mogą być przedstawione w formie 
oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1c, 2a, 2b, 2d, 3b sporządzone 
były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie 
załączników nr 1, 2, 4, 6, 7 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

VI. Wymagania dotyczące wadium. 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 200,00 zł. 
 
2. Wadium naleŜy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy 
GETIN BANK S.A. O/Sosnowiec 78 1560 1166 0000 9100 0011 2811 

z oznaczeniem: „Przetarg nr ZP/36/2008 na modernizację podjazdu dla karetek 
SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu”. 
 
Wadium moŜe być wnoszone w formie: 
a) pieniądza, 
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancji bankowych, 
d) gwarancji ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji naleŜy wnieść do kasy Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. 
Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty. Warunki 
zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego określają przepisy art. 46 Prawa 
zamówień publicznych. 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za 
pomocą e-maila, strony internetowej, oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą 
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 
2.  Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 
  
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. UpowaŜniony jest Dział Zamówień 
Publicznych , tel. (032) 296-42-98 
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
fax: (032) 263-57-19 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 

składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na całość 
przedmiotu zamówienia. 
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3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ.  
W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy 
Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę 

lub osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty 
powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być 
czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć 
przetłumaczone na język polski. 

7. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna 
stanowić jedną całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć z sobą (np. zszyć, spiąć, 
zbindować). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane 
przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za 
nieistniejącą. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego nr ZP/36/2008 na modernizację podjazdu dla karetek SP 
ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu”.  
Nie otwierać przed: 17.10.2008r.  godz. 10:30”.  
11. Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
12. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

a. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać 
ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

b. Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej 
kolejności i nie będą otwierane. 

c. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych 
zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „zmiana”. 

d. Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu 
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

VIII. Termin związania ofertą. 

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Oferty  naleŜy złoŜyć w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1, Sekretariat III 

piętro do dnia 17.10.2008r. do godz. 10:00. 
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 17.10.2008r. o godzinie 10:30 w sali 

konferencyjnej, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 
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X. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do 
SIWZ). 

2.  Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w 
przedmiarze robót,  które po przeliczeniu przez Wykonawcę stanowić będą 
kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty według następujących zasad: 

− wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową pozycji, 
− cena jednostkowa kaŜdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować 

koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu 
technologicznego, oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. Cena 
jednostkowa z narzutami jest ceną netto. 

3.   Wszystkie wartości cen jednostkowych pozycji, określone w kosztorysie ofertowym 
oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach występujących w przedmiarach robót. 

5.  Wstawienie w pozycji kosztorysu ofertowego „zera” jako wartości pozycji, oznaczać 
będzie, Ŝe Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w pełnym rzeczowym 
zakresie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności wykonania 
określonych w tej pozycji robót. 

6.  Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego naleŜy szczegółowo zapoznać się ze 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR). 

7.  Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu 
ofertowego + naleŜny podatek VAT. 

8.  W ostatecznej cenie oferty naleŜy uwzględnić równieŜ wszelkie koszty nie objęte 
przedmiarem robót, a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, między 
innymi: koszty zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy, koszty 
związane ze spełnieniem wymagań BHP, koszty zawarcia ubezpieczeń i inne. 

9. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez 
Zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiarów robót spowoduje 
odrzucenie oferty. 

10. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
11. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie moŜe być niŜsza niŜ koszty własne lub 

koszty wytworzenia. 
12. Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyŜszeniu w 

czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 
13. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 

niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 
Cena  – 100% 
 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniŜsza spośród badanych ofert 
Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik 
P – liczba punktów 
 
 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
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XII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

 
1. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do dnia zawarcia 
umowy, wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w formie: 
a) pieniądza, 
b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
c) gwarancji bankowych, 
d) gwarancji ubezpieczeniowych 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem  na rachunek 
bankowy: 

GETIN BANK S.A. O/Sosnowiec 78 1560 1166 0000 9100 0011 2811 

z oznaczeniem: „Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy do przetargu nr 
ZP/36/2008 na modernizację podjazdu dla karetek SP ZZOZ Szpital Miejski w 
Sosnowcu”. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, winno być 
waŜne do daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia robót. 
Część zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy pozostawiona na okres rękojmi za 
wady oraz na okres gwarancji jakości winna być waŜna do daty 15 dni późniejszej od 
daty upływu najdłuŜszego udzielonego okresu gwarancji. 
5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 151 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w następujący sposób: 
a) 70% po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad lub usterek poodbiorowych – 
w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek, 
b) przed zakończeniem okresu gwarancji Zamawiający dokona przeglądu robót objętych 
gwarancją i po spisaniu z Wykonawcą bezusterkowego protokołu zwróci pozostałą część 
zabezpieczenia. 
  
XIII. Pozostałe reguły postępowania. 
 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 
dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 
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ZP/36/2008 
Załącznik nr 1 
 
 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
 
      

Formularz oferty 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................... 
 
z siedzibą w .............................................................................................. 
 
Regon ........................................................... NIP .......................................... 
 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 
 
e–mail................................................................................................................ 
 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr ZP/36/2008 na modernizację podjazdu dla karetek SP ZZOZ 
Szpital Miejski w Sosnowcu oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach 
określonych w załączniku nr 4 do SIWZ: 
 
za cenę netto………………………………………...……………………..………….............................….…….zł 

podatek VAT ……….……..............................……..zł 

Cena ofertowa z podatkiem VAT ………………………………………....................………….……….zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………...................................…zł 

  
PowyŜsza cena została określona w załączonym kosztorysie i obejmuje pełny zakres 
zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, jak równieŜ w innych warunkach 
przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Warunki płatności: 

Akceptujemy płatność do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury. 
 
3. Termin wykonania zamówienia : 
 
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni 
kalendarzowych od  dnia zawarcia umowy. 
 
4. Okres gwarancji: 
 
- udzielamy .............. lat (min. 3 lat) gwarancji jakościowo dobrego wykonania robót 
 
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 
 
5. Oświadczam(-y), Ŝe następująca część zamówienia : 

................................................................................................. będzie powierzona 

podwykonawcom. 
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6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 
 
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości ......................zł 
słownie ............................................................................ w terminie wskazanym 
przez zamawiającego w formie ................................................................................. 
 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie waŜne do 
daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia robót. Część 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy pozostawiona na okres rękojmi za wady 
oraz na okres gwarancji jakości będzie waŜna do daty 15 dni późniejszej od daty upływu 
najdłuŜszego udzielonego okresu gwarancji 

 
7. Oświadczamy, Ŝe wszystkie materiały ujęte w ofercie spełniają wymagania określone 
w projekcie technicznym i STWiOR oraz posiadają wszystkie wymagane STWIOR-em 
atesty i normy. Jednocześnie zobowiązujemy się na kaŜde wezwanie Zamawiającego do 
niezwłocznego przedstawienia stosownych atestów i certyfikatów potwierdzających 
spełnianie powyŜszych wymagań. 

 
Niniejszym oświadczam(-y) *, Ŝe: 
 
 

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się)* z SIWZ i postawionymi w niej 
wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy)* do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem 
(uzyskałam, uzyskaliśmy)* informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Projekt umowy został przeze mnie (nas)* zaakceptowany. Przedmiot umowy jest 
zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy)* w 
przypadku wyboru mojej (naszej)* oferty do zawarcia umowy na określonych w 
niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Jestem (jesteśmy)* związany (-i)* niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 
tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 
                                                         ………………………………………… 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/36/2008 
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Oświadczamy, Ŝe: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego 

wyklucza się: 
 

− wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a 
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba, Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

− wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

− wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

− osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
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zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

− osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

− podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

− wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.  

 
                                                                                 

 
 

.................................................... 
(miejscowość i data) 

..................................................... 
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 
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ZP/36/2008 
Załącznik nr  3 
 

UMOWA NR ............. – wzór 

Postępowanie przetargowe nr ZP/36/2008 

 
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital 
Miejski” w Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod       
nr 0000298176 
posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  

reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, 
zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr 
................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ...................................... 
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) 
przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/36/2008 zostaje zawarta umowa  
o następującej treści: 

 
§1  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w 

zakresie modernizacji podjazdu dla karetek SP ZZOZ Szpital Miejski w 
Sosnowcu.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: 
a)projekt techniczny, 
b)kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  
tj. wyceniony  przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ, 
c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 2 
do niniejszej umowy, 

określające zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie 
ich wymaganej jakości. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian zakresu rzeczowo-ilościowego robót 
wyspecyfikowanych  w przedmiarze robót, w przypadku braku konieczności ich 
wykonywania. 

 
§ 2 

Termin realizacji  
1. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie do 45 dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy.  
2. Za termin zakończenia realizacji zadania ustala się datę potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót i sprawdzeniu 
kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złoŜonych przez Wykonawcę. 
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Wg wyŜej ustalonej daty będą naliczane ewentualne kary umowne zgodnie z §10 
niniejszej umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie  przedmiotu umowy, które 

nie moŜe przekroczyć kwoty …………………… zł. netto 
       ( słownie: ……..…………………………………………………………………………………..) 
  + naleŜny podatek VAT  tj. brutto …………………… zł.  
       ( słownie: ………………………………………………………………………………………….). 
2. Ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia nastąpi poprzez  zatwierdzony przez 

Zamawiającego kosztorys powykonawczy, sporządzony w oparciu o faktycznie 
wykonany zakres robót i  ceny jednostkowe robót, przedłoŜone w kosztorysie  
ofertowym.  

3. Przedstawione w kosztorysie  ofertowym ceny jednostkowe nie podlegają zmianie w 
czasie realizacji zamówienia. 

 
§ 4 

Rozliczanie  
1. Przedmiot umowy zostanie rozliczony na podstawie faktury, wystawionej w oparciu o 

podpisany przez Strony protokół odbioru robót, sporządzony po zakończeniu robót i 
usunięciu ewentualnych usterek oraz rozliczeniu się Wykonawcy z wszystkich 
zobowiązań wobec Zamawiającego. 

2. NaleŜność wynikającą z faktury  Zamawiający ureguluje w terminie do 30 dni od 
otrzymania faktury. 

3. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody 
Zamawiającego wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 
Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ 
bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w 
prawa wierzyciela (art. 518 Kc). 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Przekazanie dokumentacji technicznej. 
2. Przekazanie miejsca przedmiotu umowy w terminie do dwóch dni od daty zawarcia 

umowy. 
3. Wyznaczenie i przekazanie miejsca pod zaplecze Wykonawcy.  
4. Potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisów dokonywanych przez Wykonawcę. 
5. Zapewnienie poboru, światła i  siły poprzez wskazanie punktu przyłączenia energii 

elektrycznej oraz wody. 
6. Zapewnienie nadzoru autorskiego. 
7. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
8. Powołanie inspektora nadzoru w osobie: …………………………………………………….. 
9. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, licząc od 

zgłoszenia ich do odbioru. 
 

 
§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni licząc od 
dnia podpisania umowy: 
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a) projektu zagospodarowania placu budowy składającego się z części opisowej i 
graficznej, 

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), 
c) projektu organizacji budowy, 
d) projektu technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
2. Realizacja robót zgodnie z przekazanym przez zamawiającego projektem 

budowlanym. 
3. Realizacja robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej,  przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm. 
4. Zabezpieczenie realizowanych robót pod względem BHP i ppoŜ. oraz realizacja robót z 

zachowaniem warunków BHP i  Ochrony ppoŜ. 
5. Dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy. 
6. Zastosowanie materiałów spełniających wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane. 
7. Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na wbudowane materiały, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
8. Wykonywanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej 

działalności przez Zamawiającego. 
9. KaŜdorazowe uzgadnianie z Działem Technicznym Zamawiającego, czasu robót 

powodujących zakłócenia w bieŜącej działalności szpitala. 
10. Utrzymanie terenu remontu  pomieszczeń i zaplecza w naleŜytym porządku w trakcie 

realizacji robót oraz uporządkowanie go po zakończeniu prac w terminie   nie 
dłuŜszym niŜ  5 dni od daty zakończenia prac. 

11. Powołanie kierownika budowy w osobie …………………………………  
12. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi prawem uprawnieniami. 
13. Zatrudnienie pracowników do robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza 

z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym. 
14. Przygotowanie odpowiednich dokumentów do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego. 
15. Inne obowiązki szczegółowo określone w STWiOR. 

 
 

§ 7 
Zatrudnienie Podwykonawców 

1. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zawarcia umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647' Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonanie robót przez Podwykonawcę, moŜe odbywać się za aprobatą 
Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca złoŜy Zamawiającemu wraz z umową z Podwykonawcą oświadczenie o 
zobowiązaniu się do terminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca domaga się części wynagrodzenia za roboty wykonane 
z udziałem Podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu 
dowodu zapłaty naleŜności Podwykonawcy, za roboty przez Podwykonawcę 
zrealizowane. Dowody zapłaty winny być złoŜone  przed upływem terminem zapłaty 
naleŜności Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

 
§ 8 

Odbiory 
1. Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni 
od daty zgłoszenia do odbioru i przekazania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów 
odbiorowych. 
2. Odbiór  robót ostateczny nastąpi po upływie okresu gwarancji. 
3. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 
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b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to:   
- moŜe obniŜyć wysokość wynagrodzenia, jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
- moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na 

koszt Wykonawcy, jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

6. Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego po usunięciu przez Wykonawcę  
wszystkich usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

 
§ 9 

Gwarancja i Rękojmia 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakościowo dobrego wykonania robót na okres ………. 

miesięcy, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru 
końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do uŜytkowania.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, 
powiadomienia o ujawnionych w okresie gwarancji usterkach i wadach oraz powołanie 
komisji do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek.  Istnienie wady jak 
równieŜ jej usunięcie  zostanie stwierdzone  przez   Strony protokolarnie. Gwarancja 
zostaje przedłuŜona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich 
usunięciu. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich 
ujawnionych wad i usterek na własny koszt. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje Ŝądania 
usunięcia wad w przewidzianym terminie, to Zamawiający moŜe wówczas zlecić ich 
usunięcie na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednokrotnego 
bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego, potwierdzonego protokółem zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiającego i uznanych przez   
Wykonawcę,  obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 
Kary 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy w 
formie kar umownych z tytułu i wysokościach j/n: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
- nieterminowe wykonanie robót objętych umową w wysokości 0,5% wartości 

uzgodnionego wynagrodzenia umownego brutto, za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do 
ustalonego w umowie terminu zakończenia robót, 

- nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za kaŜdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od 
Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

b) Zamawiający zapłaci kary umowne: 
- za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za kaŜdy 

dzień zwłoki. 
- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zaleŜnych od 

Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy - w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 



 17 

2. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą naleŜności, którymi obciąŜył go 
Wykonawca zgodnie z umową, Wykonawca moŜe naliczyć odsetki ustawowe. 

3. W przypadku, jeŜeli zachodzą łącznie przesłanki naliczenia przez Zamawiającego kary 
umownej za zwłokę oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, kary te 
nalicza się niezaleŜnie od siebie, z tym, Ŝe karę umowną za zwłokę nalicza się do dnia 
odstąpienia od umowy. 

4. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na 
podstawie noty obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie 
zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z naleŜności 
wobec Wykonawcy. 

5. W przypadku, jeŜeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stronę 
szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary 
umownej. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, które nie są objęte 
karami umownymi, strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 
ogólnych. 

 
§ 11 

Roboty uzupełniające i zamienne 
1. W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi konieczność wykonania 

robót nieprzewidzianych w STWiOR, Zamawiający sporządza protokół konieczności,  
na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Roboty te traktuje się jako roboty 
uzupełniające, które zostaną objęte odrębnym zamówieniem na ich wykonanie, w 
trybie wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający moŜe udzielić zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1, 
których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji 
przedmiotu umowy, a których zakres finansowy  nie przekroczy  20% wynagrodzenia  
o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie 
korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu 
wykonania elementów robót. Zmiany takie mogą być dokonane po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego pisemnego wniosku złoŜonego przez Wykonawcę. W tym 
przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę 
kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu 
zastępczym na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to 
rozwiązanie dotyczy. 

4. Wniosek opisany w ust. 3 wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w 
terminie do 3 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. W przypadku braku akceptacji 
dla przedstawionych propozycji Zamawiający moŜe wskazać Wykonawcy rodzaj 
materiału lub urządzenia oraz jego dostawcę.  

5. Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie moŜe wpłynąć na jakość wykonywanych prac 
i terminy zakończenia umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki 
wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów i technologii, jak równieŜ nie 
spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z 
niniejszą umową.  

6. Wykonawca nie moŜe Ŝądać od Zamawiającego podwyŜszenia wynagrodzenia, jeŜeli 
wykonał roboty uzupełniające lub zamienne bez uzyskania jego pisemnej zgody na 
wykonanie tych robót. 

7.  Roboty, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na podstawie odrębnej umowy.  
 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeŜeli: 
a)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b)wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 



 18 

c)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich 
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych od daty 
dodatkowego wezwania; 
d)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizacje robót i nie realizuje ich 
przez okres 7 dni roboczych; 
e)w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości  o powyŜszych okolicznościach. 

2. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli Zamawiający nie wywiązuje się z 
warunków płatności przez okres dłuŜszy niŜ 45 dni pomimo dodatkowego, pisemnie 
wyznaczonego, nie krótszego niŜ 14 dni, terminu do wywiązania się z warunków 
płatności pod rygorem odstąpienia od umowy. 

3.  Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, a następnie opuszczenia 
terenu budowy. 

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i 
sporządzi przy udziale Zamawiającego protokolarną inwentaryzację robót. 

6. W kaŜdym przypadku odstąpienia od umowy, niezaleŜnie od kar umownych, strony 
zobowiązane są dokonać rozliczenia na następujących zasadach: 
a)Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 
Zamawiającego. 
b)Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwentaryzacji strony sporządzają protokół 
obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiący podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

 
§ 13 

 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aŜ do chwili odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy 
wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak równieŜ z działań i zaniechań 
jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, 
lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania robót w formie 
................................ 

5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy jest wystawione/wniesione* na kwotę  
wynoszącą  5%  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1,   
tj: ............. zł brutto. 

6. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie waŜne 
do daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia robót. 
Część zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, pozostawiona na okres rękojmi 
za wady oraz na okres gwarancji jakości, będzie waŜna do daty 15 dni późniejszej od 
daty upływu najdłuŜszego udzielonego okresu gwarancji. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
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8. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
naleŜytego wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem 
bezusterkowego odbioru końcowego  

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz 
gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie 
później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i sporządzeniu 
ostatecznego protokołu.  

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie innej 
niŜ pieniądz, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia 
wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z 
upływem z góry określonego terminu. 

 
§ 14 

Postanowienia ogólne  
1.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2.Zmiany w treści umowy są niedopuszczalne, chyba Ŝe zachodzą okoliczności, o których 
mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
4.W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją postanowień niniejszej umowy 
Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami SIWZ. 
5.Wykonawca i Zamawiający oświadczają, Ŝe dołoŜą wszelkich starań, by ewentualne 
spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane ugodowo 
6.Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
7.Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy 
będzie kierowana na adres siedziby kaŜdej z niŜej podpisanych Stron ze skutkiem 
doręczenia pod warunkiem, Ŝe była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia. 
8.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) kosztorys ofertowy  
2) STWiOR 

 
 
 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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ZP/36/2008 
Załącznik 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji techniczne (SST), stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
grupa robót:  CPV 45000000-7 - Roboty budowlane 

kategoria robót: 
CPV 45000000−7 Roboty budowlane 
CPV 45111100−9 Roboty w zakresie burzenia 
CPV 45111220−6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV 45262100−2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV 45262520−2 Roboty murarskie 
CPV 45421111−5 Instalowanie metalowych framug 
CPV 45421114−6 Instalowanie drzwi metalowych 
CPV 45421115−3 Instalowanie okien metalowych 
CPV 45421160−3 Instalowanie wyrobów metalowych 
CPV 45223100−7 MontaŜ konstrukcji metalowych 
CPV 45324000−4 Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych 
CPV 45431200−9 Kładzenie glazury 
CPV 45320000−6 Roboty izolacyjne 
CPV 45450000−6 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 
CPV 45442100−8 Roboty malarskie 
CPV 45442200−9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
CPV 45261210−9 Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45261320−3 Kładzenie rynien 
CPV 45232130−2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 
Posadzka w technologii BAUTECH 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć mowa o: 

1.4.1  obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a)    budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)    budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)    obiekt małej architektury, 



 21 

1.4.2  budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

1.4.3  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

1.4.4  budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową, 

1.4.5  obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)    kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b)    posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)    uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 

1.4.6  tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 

1.4.7 budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

1.4.8 robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

1.4.9  remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym, 

1.4.10 urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.11 terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

1.4.12 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.13 pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego, 

1.4.14 dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe 
dziennik montaŜu, 

1.4.15 dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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1.4.16 terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego, 

1.4.17 aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.4.18 właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8, 

1.4.19 wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową, 

1.4.20 organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), 

1.4.21 obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu, 

1.4.22 opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.23 drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 

1.4.24 dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydawany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót, 

1.4.25 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę, 

1.4.26 rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

1.4.27 laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wymaganych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.28 materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały budowlane naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

1.4.29 odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych, 

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 

1.4.31 projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji 
projektowej, 

1.4.32 rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 
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1.4.33 części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.34 ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.), 

1.4.36 Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę ilości i jakości robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.37 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

1.4.38 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

1.4.39 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

1.4.40 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

1.4.41 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót, 

1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tj. od 01.05.2004 r., 

1.4.43 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

� dostarczoną przez Zamawiającego, 

� sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest on włączony w cenę 
umowną. 

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. 

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)    lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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2)    środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i ładunków sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w jego obrębie i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST. 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz za pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia, jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszelkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 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 właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 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 projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie materiałów zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

� projekt zagospodarowania placu budowy składający się z części opisowej i graficznej, 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), 

� projekt organizacji budowy, 

� projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

5.2.5 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób ich prowadzenia, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� 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, 

� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub zaproponowanego przez 
Wykonawcę do prowadzenia badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do zmagazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw, itp., 

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

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do okresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć negatywnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 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 oraz robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, 
Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość pobierania próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać 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 kosztami zostaje obciąŜony Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
do badań dostarczone Wykonawcę będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w moŜliwie najszybszym 
terminie, jednak nie później niŜ w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca i producent materiałów zapewnią wszelką konieczną w 
tym względzie pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 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, ponosi Wykonawca. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

c)     znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy. 

6.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy, 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycja Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 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, 
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� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z określeniem swojego stanowiska 
w stosunku do nich. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

6.8.2 KsiąŜka obmiarów. 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia 
jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora 
nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 – 6.8.3, zalicza się: 

a)pozwolenie na budowę, 

b)protokoły przekazania terenu budowy, 

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)protokoły odbioru robót, 

e)protokoły z narad i ustaleń, 

f)operaty geodezyjne, 

g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora 
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nadzoru sporządzonych na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. 

Jednostki obmiaru powinny być z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli wymagają one badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania 
robót. 

7.4 Wagi i zasady waŜenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c)odbiorowi częściowemu, 

d)odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f)odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji projektowej, SST i 
uprzednich ustaleń. 
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8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, których mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b)szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

c)protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

d)protokoły odbiorów częściowych, 

e)recepty i ustalenia technologiczne, 

f)dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

g)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i Programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 

h)deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
SST i PZJ, 

i)rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
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j)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k)kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. 

Odbiór po ulewie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią z narzutami, 

� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

� opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

� ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

� opłaty/dzierŜawy terenu, 

� przygotowanie terenu, 

� konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 

� tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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� oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

� utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów, a takŜe koszt organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Ustawy. 

� Ustawa z dnia 07/07/1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), 

� Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881), 

� Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229), 

� Ustawa z dnia 21.12.2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 198, poz. 2041), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 + zmiana z 2005 r. nr 75, poz. 664), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych (tom I, II, III, IV i V), Arkady, Warszawa 1989 
– 1990, 
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� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003, 

� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, OWEOB „Promocja” Sp. z o.o., Warszawa 2005, 

� Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005, 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 

ST – B.01.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia 

CPV 45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w 
ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

1.2. Zakres stosowania ST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00 – Rozbiórki 

B.01.01.01 – Rozbiórki stolarki drzwiowej i okiennej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Do robót rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji moŜe być uŜyty sprzęt ręczny oraz elektronarzędzia. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki (w tym gruz) - środkami transportu. 

PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.3. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

ST – B.01.01.00 – Rozbiórki murów z cegły – [m2] dla odpowiednich grubości muru 

ST – B.01.01.01 – Rozbiórki stolarki drzwiowej i okiennej – [szt.] 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte ST – B.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru, 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
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CPV 45262100-2: Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
ze wznoszeniem systemowych rusztowań ramowych i rurowych w ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ 
„Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wznoszenie 
systemowych rusztowań ramowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

� podstawa – rama przestrzenna lub płaska stawiana na podłoŜu o takim rozstawie punktów podparcia, które zapewnia 
stateczność zewnętrzną zmontowanemu na niej wolnostojącemu rusztowaniu ramowemu, 

� połączenia czopowe – konstrukcja słuŜąca do połączenia dwóch elementów rusztowania przez nałoŜenie gniazda – 
tulei na czop, 

� rama pionowa – główny element pracujący po zmontowaniu w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków 
połączonych poziomymi poprzeczkami, 

� rama pozioma – element rusztowań pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z 
dwóch podłuŜnic połączonych poprzeczkami, 

� rozpora – element rusztowania utrzymujący się w odpowiedniej odległości od ściany i przenoszący obciąŜenie z 
rusztowania na ścianę, 

� węzeł rusztowania – połączenie rozłączne elementów rusztowania (np. ram pionowych i poziomych), 

� wspornik – element konstrukcyjny rusztowania zamontowany w konstrukcji nośnej, słuŜący do układania dodatkowych 
pomostów roboczych lub daszków ochronnych. 

Pozostałe określenia uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

Do montaŜu rusztowań mogą być uŜyte jedynie oryginalne, nieuszkodzone części systemowych rusztowań. 

3. Sprzęt. 

Do montaŜu rusztowań moŜe być uŜyty jedynie sprzęt dopuszczony przez producenta rusztowań. 

4. Transport. 

Transport elementów rusztowań powinien się odbywać środkami transportu. 

PrzewoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem, utratą stateczności i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne. 

MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montaŜu i eksploatacji 
rusztowań, pod kierunkiem uprawnionej osoby. MontaŜ rusztowań naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną 
przeznaczoną dla danego typu rusztowań. 
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Konstrukcję rusztowania naleŜy po zmontowaniu kaŜdej kondygnacji wyprostować i doprowadzić jej elementy do 
właściwego połoŜenia. 

MontaŜ drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi się z pomostu pierwszej kondygnacji ustawionej na podłoŜu. 
Począwszy od trzeciej kondygnacji montaŜ powinien odbywać się z wykonanego uprzednio pomostu roboczego, 
zabezpieczonego poręczami, pod którym powinien znajdować się ułoŜony dodatkowo pomost zabezpieczający. 

5.2. Podwieszanie ram pionowych. 

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, prześwity, przejścia moŜna stosować podwieszenie ram pionowych, 
jeŜeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jeśli schemat podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montaŜu. 

5.3. PodłoŜe. 

Wymagania dotyczące nośności, odwodnienia, ukształtowania i wzmocnienia podłoŜa powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-M-47900-2:1996. 

5.4. Posadowienie rusztowań. 

Wg PN-M-47900-2:1996. 

5.5. Siatka konstrukcyjna. 

Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową producenta rusztowania. 

5.6. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanej konstrukcji. 

Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową producenta rusztowania. 

5.7. Pomosty. 

Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową producenta rusztowania. 

5.8. Komunikacja. 

Zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową producenta rusztowania. 

5.9. Urządzenie piorunochronowe. 

Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. 

5.10. DemontaŜ rusztowań. 

DemontaŜ rusztowań naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. MoŜe on nastąpić po zakończeniu robót 
wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji i pomostów roboczych wszystkich narzędzi i materiałów. 
Dopuszcza się częściowy demontaŜ od góry w miarę postępu prac z najwyŜszego pomostu. Podczas demontaŜu 
rusztowania niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontaŜu, wszystkie elementy 
rusztowania powinny być oczyszczone, poddane ocenie wizualnej i posegregowane na: 

a. nadające się do dalszego uŜytku, 

b. wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Badanie zmontowanych rusztowań. 

6.1.1. Przygotowanie rusztowania do badań. 

Badania eksploatacyjne rusztowania ramowego naleŜy przeprowadzać przed oddaniem go do eksploatacji, po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montaŜowych. 

Do przeprowadzania badań naleŜy przygotować: 

� komplet dokumentacji, 

� niezbędne przyrządy pomiarowe, 

� wyniki badań gruntu, oporności uziomów i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji. 

6.1.2. Rodzaje badań. 

Rusztowania ramowe naleŜy poddać badaniom wymienionym w tablicy 1. 
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Tablica 1. Zestaw badań dla rusztowań ramowych. 

L.p. Rodzaj badań Wymagania wg 

1 
Sprawdzenie stanu podłoŜa  

(jako dowód sprawdzenia wystarczy zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 
badań stanu podłoŜa na zgodność z p. 5.3.) 

5.3. 

2 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania 

(oględziny zewnętrzne) 
5.4. 

3 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej 

(sprawdzenie wymiarów zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek) 

5.5. 

4 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania 5.6. 

5 
Sprawdzenie stęŜeń 

(oględziny zewnętrzne) 
5.5.3. 

6 

Sprawdzenie zakotwień 

(przeprowadzać metodą próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 
25-30 daN, o ile projekt nie przewiduje inaczej. Liczba badanych kotwi – zgodnie z 
instrukcją montaŜu rusztowania) 

zgodnie z PN-M-
47900-2:1996 

7 
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających 

(oględziny zewnętrzne) 
5.7. 

8 
Sprawdzenie komunikacji 

(oględziny zewnętrzne; nośność wysięgnika naleŜy sprawdzać przy obciąŜeniu próbnym 
200 daN) 

5.8. 

9 
Sprawdzenie urządzeń piorunochronowych 

(pomiar oporności) 
5.9. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest 1 m² powierzchni rusztowania i obejmuje: 

� wyrównanie terenu, 

� montaŜ i usztywnienie rusztowań, 

� montaŜ pionów komunikacyjnych, 

� zawieszenie drabinek, 

� ułoŜenie pomostów roboczych i zabezpieczających, 

� montaŜ poręczy ochronnych i desek krawęŜnikowych, 

� wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie rusztowań, 

� wykonanie daszków nad wejściami, 

� transport poziomy i pionowy elementów i materiałów, 

� okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań, 

� demontaŜ rusztowań, 

� oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu. 

8. Odbiór robót 

Badane rusztowanie uwaŜa się za prawidłowo zmontowane, jeŜeli przeszło z wynikiem pozytywnym wszystkie badania 
wymienione w p. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności naleŜy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 

UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub inną uprawnioną 
osobę. 
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Z przeprowadzonego odbioru (badań) naleŜy sporządzić protokół. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru, 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Dokumenty związane. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

PN-N-03021:1979 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badania. 

PN-N-03010:1983 Losowy wybór jednostek produktu do próbki. Statystyczna kontrola jakości. 

Dokumentacja techniczno – ruchowa rusztowania. 
 

ST – B.02.00 - ROBOTY MURARSKIE 

CPV 45262520-2: Roboty murarskie 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych w ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. 
Zegadłowicza 3. 

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 umoŜliwiające i mające na celu wykonanie murów 
wewnętrznych obiektu tzn.: 

B.02.01 Ściany z cegły pełnej 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 

Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę wodociągową. 

2.2. Wyroby ceramiczne. 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy „10”, wg PN-B 12050:1996 

a) wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 

b) masa 3,3 - 4,0 kg, 

c) cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 
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d) dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych, 

e) nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%, 

f) wytrzymałość na ściskanie: 10,0 MPa, 

g) gęstość pozorna: 1,7-1,9 kg/dm3, 

h)  współczynnik przewodności cieplnej: 0,52 - 0,56 W/mK, 

i)  odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu, 

j)  odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 
  1  :  1  :  6 
  1  :  1  :  7 
  1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
  1  :  1  :  6 
  1  :  1  :  7 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana nie później niŜ 3 godziny po jej 
przygotowaniu. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo - wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie 
niŜsza niŜ +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

3. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
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b) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 

5.1. Mury z cegły pełnej. 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym max grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym max grubość nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm 
naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

b)  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy). 

 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 
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Dopuszczalne odchyłki [mm] 
V.Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

– wykonanie ścian, naroŜy, 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 

ST – B.03.00 - ŚLUSARKA 

CPV 45421111-5: Instalowanie metalowych framug 

CPV 45421114-6: Instalowanie drzwi metalowych 

CPV 45421115-3: Instalowanie okien metalowych 

CPV 45421160-3: Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45223100-7: MontaŜ konstrukcji metalowych 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
okiennej i drzwiowej oraz lekkich konstrukcji ramowych w ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital 
Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

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 umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu ślusarki okiennej i drzwiowej oraz konstrukcji projektowanego zadaszenia podjazdu dla karetek. 

B.03.01 Ślusarka drzwiowa stalowa. 

B.03.02 Ślusarka drzwiowa aluminiowa. 

B.03.03 Inne elementy ślusarskie w budynkach, w tym konstrukcja zadaszenia podjazdu dla karetek i naroŜniki 
ochronne podtynkowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 2. Materiały. 

2.1. Stal. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; ST wg PN-EN 10025:2002, 
– rury o przekroju kwadratowym ze stali R45. 

2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg ST – B.07.00. 

2.3. Okucia. 
Wyroby ślusarskie (okna i drzwi) powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją. 

2.4. Lekkie konstrukcje ramowe z kształtowników zamkniętych. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej 
lub kilku warstwach, w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

2.6. Badania na budowie. 

2.6.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 

2.6.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

2.7. Ślusarka aluminiowa. 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i 
PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.7.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.7.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shore’a min. 35-40, 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C, 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 
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– trwałość min. 20 lat. 

2.7.4. Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

2.8. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 

2.8.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.8.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 

2.8.3. Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

 3. Sprzęt 

Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

 4. Transport 

KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności. 

 5. Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu ślusarki drzwiowej naleŜy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ościeŜy, 
– moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

5.3. Elementy ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

      5.4. Osadzone elementy ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 

      5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich. 

      5.6. Napęd bram automatycznych (wjazdowej i wyjazdowej) powinien zapewniać poruszanie i zatrzymywanie skrzydeł 
drzwiowych w bezpieczny sposób, we wszystkich warunkach uŜytkowania, a siły wywołane ewentualnym uderzeniem 
skrzydeł w człowieka powinny być ograniczone do wartości nie stwarzających niebezpieczeństwa. Wymaga się, aby napęd 
posiadał następujące parametry techniczne: 

� zakres temperatury pracy: od -20OC do +50OC, 
� wilgotność względna:  5% - 85% (bez kondensacji), 
� czas utrzymywania w połoŜeniu otwarcia: 0 – 90 s, 
� napięcie sieci zasilającej: 230 V, 50 Hz, 
� napięcie pomocnicze: 24 V DC. 

Do sterowania pracą drzwi naleŜy przewidzieć przełącznik funkcji, posiadający co najmniej następujące funkcje: 
1. „OFF” – drzwi całkowicie zamknięte, nie reagują na wewnętrzne i zewnętrzne czujniki; drzwi moŜna otworzyć 

przyciskiem klucza; 
2. „AUTO” – normalna pozycja pracy automatu, drzwi moŜna otworzyć zarówno impulsem wewnętrznym i 

zewnętrznym, jak równieŜ przyciskiem klucza; 
3. „OPEN” – drzwi są cały czas w pozycji otwartej. 
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Wymaga się równieŜ, aby moŜliwe było przełączenie trybu sterowania pracą napędu w tryb ręczny (przełącznik/aktywator po 
obu stronach drzwi) oraz automatyczny (układ czujników ruchu i fotokomórek). MoŜliwość ustawienia obu trybów powinna 
być dostępna niezaleŜnie po kaŜdej stronie drzwi, np. z zewnątrz otwieranie drzwi uruchamiane poprzez czujnik ruchu, od 
wewnątrz – ręcznym aktywatorem. 

 6. Kontrola jakości. 

 6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami (w przypadku ślusarki drzwiowej), 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót dla B.03.01 i B.03.02 jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla B.03.03 jest 1 mb. 

 8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

 9. Podstawa płatności. 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów drzwiowych, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 10.  Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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ST – B.04.00 - TYNKI i OKŁADZINY ŚCIENNE 

CPV 45324000-4: Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych 

CPV 45431200-9: Kładzenie glazury 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i 
okładzin wewnętrznych w ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. 
Zegadłowicza 3. 

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 umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
wewnętrznych obiektu: 

B.04.01.00 Tynki wewnętrzne. 

B.04.01.01 Tynki cementowo-wapienne. 

B.04.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę wodociągową. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 -
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana nie później niŜ 3 godziny po jej 
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przygotowaniu. 

Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy 
nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki klinkierowe częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 

Wymagania: 

a) barwa – wg wzorca producenta, 

b) nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 

c) wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa, 

d) odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C, 

e) stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ: 

–  gatunek I  80%, 

–  gatunek II  75%. 

3. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe. 

b) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy. 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. 
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin klinkierowych. 

Okładziny klinkierowe powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoŜa. Do mocowania okładziny z płytek klinkierowych naleŜy stosować wyłącznie zaprawy klejowe 
przeznaczone do tego typu okładzin. 

PodłoŜe pod okładziny klinkierowe powinny stanowić otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz 
ściany betonowe. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić ściany z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2 - 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. Kryteria oceny jakości i odbioru: 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia okładzin, 

� sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 

� sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7. Kontrola jakości 

7.1. Materiały z klinkieru. 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

a)  sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 

b)  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym. 

7.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. Odbiór robót. 

9.1. Odbiór podłoŜa. 
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Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków. 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe 
niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoŜa. 

9.3. Odbiór podłoŜy pod płytki klinkierowe. 

Wg punktu 5.4.  

10. Podstawa płatności. 

B.11.01.01 Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.02.00 Okładziny ścian. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoŜa, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
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– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

11.  Przepisy związane.  

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

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

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

ST – B.05.00 - ROBOTY IZOLACYJNE 

CPV 45320000-6: Roboty izolacyjne 

 1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych podposadzkowych w ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

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 umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w obiektach objętych przetargiem. 

B.05.01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1.  Folia polietylenowa, gr. 0,3 mm. 

 3. Sprzęt. 
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Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

 4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 4. 

Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

 5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1.  Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

5.1.2. Izolacje z folii PE 
Szerokość zakładów folii, zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych, powinna być nie mniejsza niŜ 20 cm. 

 6. Kontrola jakości. 

6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i innych robót wykończeniowych. 

8.2. Roboty wg B.05.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
– wykonanie izolacji, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 10. Przepisy związane. 
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PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 

CPV 45450000-6: Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian zewnętrznych podjazdu dla karetek w ramach modernizacji 
podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych 
(BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków istniejących, w ramach prac 
termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów 
oceny i przygotowania podłoŜy, a takŜe wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz 
ich odbioru. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 

� bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników: 

a) zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, 

b) materiału do izolacji cieplnej, 

c) jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 

d) warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa. 

� podłoŜe – powierzchnia istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być wstanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 
organicznym i powłokami farb, 

� środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoŜe � warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności, 

� izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w 
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne, 

� zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa, 

� łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, np. kołki rozporowe i 
profile, 

� warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. 
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu, 
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� siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów, 

� zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe, 

� warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 
wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę, 

� systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznym i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych. 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

� projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

� dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

� protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

� dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. 
– Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

� oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

� deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

� oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 
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Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów elementów systemu. 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni 
warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2 Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt z wełny mineralnej do 
podłoŜa. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ± 1 cm. 

2.2.3 Płyty ze styropianu FS15, gr. 6 cm: 

� niepalność wg PN-93/B-02862, 

� zakres temperatur stosowania: -50 - +250OC, 

2.2.4 Łączniki mechaniczne: 

� kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen), wyposaŜone w talerzyki dociskowe. 

2.2.5 Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo – kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 
Dopuszcza się stosowanie zaprawy zbrojącej jako samodzielnej warstwy zbrojącej. 

2.2.6 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2. 

2.2.7 Zaprawa tynkarska, mineralna (zgodnie z wymaganiami producenta). 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 

� Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.8 Elementy uzupełniające: 
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� naroŜniki ochronne – elementy z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej lub aluminiowej (z ramionami z 
siatki), słuŜące do wzmocnienia krawędzi (naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 

� profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni BSO, 

� taśma uszczelniająca – rozpręŜna taśma z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

� pianka uszczelniająca – materiał (np. pianka poliuretanowa) do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej, 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoinowe systemy 
ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej EAT lub 
ITB. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych. 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

� są właściwie oznakowane i opakowane, 

� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

Podstawowe zasady przechowywania: 

� środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje) – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

� materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

� izolacja termiczna – płyty styropianowe przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

� siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem 
mechanicznym i zanieczyszczeniem. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO. 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych. 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i 
klejów budowlanych. 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duŜe pojemniki (silosy, opakowania typu „big 
bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past. 



 59 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) 
oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały. 

3.2.5. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów. 

3.2.6. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni. 

3.2.7. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. Wymagania dotyczące transportu. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 4. 

4.2. Transport materiałów. 

Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (p. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Załadunek i wyładunek wyrobów jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym 
wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczy załadunek zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować kliny, rozpory i 
bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie 
jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy: 

� przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy, 

� wykonać cały zakres robót dekarskich, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

� wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe. 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 
nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości 
wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i 
nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilŜania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany od płaszczyzny i kierunku pionowego. 
Dopuszczalne wartości określone są w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w p. 10.1. niniejszej ST. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoŜa na obiekcie. 
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Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. W przypadku wątpliwości naleŜy przeprowadzić badanie 
powierzchni metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenie badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę 
odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa. 

ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych: 

� oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa, 

� usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

� usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 

� usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni 
naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 

� wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez producenta 
systemu, 

� wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5. Wykonania bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). 

Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  

5.5.1. Gruntowanie podłoŜa. 

ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię. 

5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej. 

Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej listwę 
cokołową (3 kołki na rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w 
miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci placków i ciągłego 
pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Powierzchnię 
płyty naleŜy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi 
płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie 
min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych 
szczelin pianką poliuretanową. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt zeszlifować do uzyskania równiej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać 
mocowanie łącznikami mechanicznymi. Długość łączników powinna być dobrana do grubości płyt z wełny mineralnej, stanu i 
rodzaju podłoŜa. Rozstaw łączników – zgodne z dokumentacją projektową. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacyjnych. 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm 
i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą 
pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić – siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej. 

ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
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5.5.6. Warstwa wykończeniowa. 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej niŜ po upływie 48 
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku i 
poddanego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. 

Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym 
niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100, pkt 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 

Grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z 
normą. PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 

6.2.1. Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz normami powołanymi w p. 2.2 niniejszej SST. 

6.2.2. Ocena podłoŜa. 

Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w p. 5.3 oraz 5.4 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót. 

W celu zachowania wymaganej jakości i funkcjonalności BSO, w czasie wykonywania robót naleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę robót zanikających lub ulegających zakryciu. Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŜa – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 
równości powierzchni. 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacyjnych – 
dylatacji, styków i połączeń. 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia 
talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm ponad nią). 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów 
siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, 
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm. 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku 
systemowego wymagania). 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

� tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury. 

 



 62 

6.4. Badania przed przystąpieniem do robót. 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

� prawidłowości przygotowania podłoŜa, 

� prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania p. 2 niniejszej SST. 

Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych. 

W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej SST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu ocieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt 10.1., a 
takŜe „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 

Odchylenie powierzchni i krawędzi  

od kierunku 
Katego

ria 
tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 
prostej pionowego poziomego 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

III 

nie większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na 

całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niŜ 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niŜ 4mm w 
pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6mm w 
pomieszczeniach 

powyŜej 3,5m wysokości 

nie większe niŜ 
3mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niŜ 6mm na całej 

powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi 

nie większe niŜ 3mm na 1m 

 

Obowiązują takŜe wymagania: 

� odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ 
7 mm, 

� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ 10 mm na 
całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor oraz fakturę. 
Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 7. 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania oraz obmiarowania. 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy 
ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

8. Sposób odbioru robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić badania 
wymienione w p. 6.3. niniejszej ST. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i SST) moŜna zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektora nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową: 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

� szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

� dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

� instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny, roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

� jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawić je ponownie do odbioru, 

� jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

� w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

� ocenę wyników badań, 

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonywanych robotach ociepleniowych. 

9. Podstawa rozliczenia robót. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

� określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
Zamawiającego lub 

� ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
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� dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

� obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

� ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

� ocenę i przygotowanie podłoŜa, 

� zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

� wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

� gruntowanie podłoŜa, 

� przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych 
nieszczelności, 

� szlifowanie powierzchni płyt, 

� mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych, 

� wykonanie warstwy zbrojonej (ze zbrojeniem ukośnym otworów), 

� gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 

� wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z 
docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

� wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu płaszczyzn kolorystycznych), 

� usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych oraz ewentualnych zanieczyszczeń, 

� uporządkowanie terenu wykonywanych prac, 

� usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami 
producenta, 

� likwidację stanowiska roboczego. 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1.Normy. 

� PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

� PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 
wełną mineralną. Specyfikacja. 

� PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

� PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

� PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

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

� PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 

� PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

� Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 + zmiana z 2005 r. nr 75, poz. 664), 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dn. 12.05.2004 r.), 

� Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r., 

� Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, Warszawa 2002 r., 

� ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r., 

� ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r., 

� ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r., 

� ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r., 

� ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej 
ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r., 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom I, Budownictwo ogólne, część 4, Wydawnictwo 
Arkady, wydanie 4, Warszawa 1990 r., 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 
2003 r., 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 198, poz. 2041), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu (Dz.  U. z 2004 r. nr 130, poz. 1386), 

� Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 r. w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

 

 

ST – B.06.00 - POSADZKI 
 

POSADZKA W TECHNOLOGII BAUTECH 

1. Wstęp. 

Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki przemysłowej 

w technologii BAUTECH w ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. 
Zegadłowicza 3. 

Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 

o warstwy wyrównawczej (podbudowy górnej) z betonu B10, 
o płyty posadzki z betonu B30 zbrojonego włóknami stalowymi, 
o uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową, 
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o utwardzenie zawibrowanej i wyrównanej powierzchni betonu, 
o zacieranie mechaniczne powierzchni betonu, 
o zaimpregnowanie zatartej na gładko powierzchni betonu, 
o wykonanie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych z ich wypełnieniem, 

Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do 
jego wykonania, 
podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie posadzka przemysłowa, 
szczeliny dylatacyjne - wykonane między polami podłoŜa betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub 
wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli. 
szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, w celu wymuszenia 
powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny 
przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na 
pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń 
szczeliny dylatacyjne dzielą podłoŜe na pola nie przekraczają 9 m2, przy największej długości boku 3 m. Szczeliny 
przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja 

Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować naleŜy wodę wodociągową. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

MULTITOP ENDURO lub materiał równowaŜny. 

Utwardzacz MULTITOP ENDURO jest metaliczno-krzemową, suchą posypką nawierzchniową do monolitycznych 
posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy i łatwo przyswajalne domieszki. Naniesiony i 
zatarty na świeŜo rozłoŜonym betonie tworzy trwałą, odporną na ścieranie, gładką lub fakturowaną nawierzchnię o 
zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp. 

Dane techniczne: 
- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 50 MPa 
- Wytrzymałość na zginanie: ≥ 10 MPa 
- Twardość wg skali Mohsa: 7 
- Ścieralność na tarczy Boehmego: ≤ 2,5 mm 
- Przesiąkliwość oleju: 0 mm 
- Przyczepność nawierzchni do podkładu betonowego: ≥ 2 MPa 
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- Odporność chemiczna: między innymi oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska 

2.5. BAUSEAL ENDURO lub materiał równowaŜny. 
Akrylowy impregnat do powierzchni betonowych BAUSEAL ENDURO jest roztworem Ŝywicy akrylowej, który 

impregnuje nawierzchnię betonową uszczelniając ją i utwardzając. BAUSEAL ENDURO nie degraduje się i na stałe wiąŜe 
się z matrycą betonową. 

Dane techniczne: 
- temperatura stosowania: min. 5oC 
- czas schnięcia w temp. 20oC: na dotyk 2-4 h, całkowity <48 h 
- odporność chemiczna: między innymi oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska 

Sposób uŜycia: 
ŚwieŜo wykonane nawierzchnie betonowe: MULTITOP ENDURO winien być natryśnięty na świeŜo ułoŜoną 

posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Przy niskiej wilgotności powietrza chronić posadzkę 
przed zbyt szybkim odparowywaniem wody przykrywając folią po całkowitym wyschnięciu impregnatu MULTITOP ENDURO. 
Celem osiągnięcia optymalnej penetracji i równomiernego rozłoŜenia impregnat naleŜy nanosić dwukrotnie, a po kaŜdym 
napyleniu wymagane jest dokładne rozprowadzenie szczotką. Przed zastosowaniem impregnat o temperaturze pokojowej 
musi być dokładnie wymieszany. 

Dojrzałe nawierzchnie betonowe: MULTITOP ENDURO jest idealny do nakładania na suche i czyste nawierzchnie 
betonowe, które juŜ osiągnęły pełną wytrzymałość. NaleŜy stosować dwukrotne napylenie zgodnie z w/w zasadami. 
Działanie wody lub oleju moŜe spowodować białe odbarwienia jeszcze nie wyschniętego impregnatu. 

2.6. BAUFLEX 65 lub materiał równowaŜny. 
BAUFLEX jest dwuskładnikową, poliuretanową masą dylatacyjną, elastyczną, rozciągliwą i odporną na szereg 

czynników chemicznych i atmosferycznych. W zaleŜności od stopnia twardości i elastyczności rozróŜnia się dwa rodzaje 
mas dylatacyjnych: BAUFLEX 25 i BAUFLEX 65. Zastosowano wypełnianie elastyczne BAUFLEX 65, które dobrze chroni 
krawędzie szwów i szczelin przed zniszczeniem i jest wypełnieniem ostatecznym.  

Dane techniczne: 
- gęstość masy (g/cm3): min. 1,25 
- Czas przydatności do uŜycia po zmieszaniu składników (min.): min. 30 
- Lepkość robocza – kubek Forda Ø 10 (s): 30 ÷ 60 
- Rozlewność robocza po: 10 min. (cm)- 23÷26, 24 h (cm)- 25÷29 
- Twardość wg Shore’a – skala A: 60-70o 

- Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa): min. 4,0 
- WydłuŜenie względna przy zerwaniu (%): min. 120 

Sposób uŜycia: 
Po upływie miesiąca od połoŜenia posadzki szwy robocze (szczeliny skurczowe) naleŜy powiększyć na 

odpowiednią głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin naleŜy sfazować szlifierką kątową. Po oczyszczeniu 
odkurzaczem naleŜy włoŜyć w szczelinę na odpowiednią głębokość sznur BAUCORD o średnicy ok. 25% większej niŜ 
szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane naleŜy pokryć preparatem gruntującym BAUFLEX PRIMER, a po upływie 
około godziny, (gdy preparat staje się lepki) masą dylatacyjną BAUFLEX 25 lub 65, aŜ do zlicowania jej z powierzchnią płyty 
nawierzchni.  

Do plastikowej butelki ze składnikiem A naleŜy wlać składnik B, zakręcić dziobek i intensywnie potrząsać 
odwróconą dziobkiem w dół. Niedopuszczalne jest mieszanie składników w innej pozycji butelki. Po odcięciu noŜem dziobka 
w miejscu odpowiednim dla szerokości szczeliny, wypełnić szczelinę wyciskając masę dylatacyjną z butelki. Czas 
przydatności do uŜycia w temperaturze +20oC wynosi ok. 30 minut od momentu zmieszania składników. Przy temperaturze 
otoczenia +15 oC moŜna uŜytkować po 24 godzinach od wypełnienia szczelin masami BAUFLEX. ŚwieŜo wypełnione 
szczeliny naleŜy chronić przed działaniem wody przez okres 8 godzin. 

Warunki stosowania: 
Masy dylatacyjne BAUFLEX winny być stosowane w temperaturze otoczenia 10÷25oC oraz przy wilgotności 

względnej powietrza poniŜej 80%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace naleŜy wydzielić i zabezpieczyć przed 
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wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed uŜyciem otwartego ognia, a w szczególności prac 
spawalniczych.  

2.7. BAUCORD lub materiał równowaŜny. 
Sznur dylatacyjny BAUCORD – lekki, elastyczny i odporny chemicznie materiał jest integralnym elementem 

systemu wypełnień szwów roboczych i szczelin skurczowych. 

Dane techniczne: 
-  Gęstość: (kg/m3): 30-45 
-  Struktura komórkowa: gęsta, zamknięta 
-  Zakres temperatur: -80oC do +90oC 
-  Odporność chemiczna: doskonała 
-  Elastyczność: dobra do -80oC 
-  Stabilność termiczna: maks. 2% w średnicy, maks. 3% w długości 

Sposób uŜycia: 
Dobrać rozmiar sznura w taki sposób, aby po włoŜeniu w szczelinę był ściśnięty w około 25% i nie przemieszczał 

się podczas nakładania masy dylatacyjnej. Przy pomocy tępego, zaokrąglonego narzędzia lub wałka, umieścić BAUCORD, 
unikając nadmiernego wzdłuŜnego rozciągania, jak równieŜ ściskania sznura, na głębokość umoŜliwiającą osiągnięcie 
odpowiedniej grubości wypełnienia masą dylatacyjną. 

2.8. BAUMIX 30 lub materiał równowaŜny. 
Włókna stalowe do zbrojenia beton. 

Dane techniczne: 
- dozowanie w kg/m3 betonu: 15 – 20; 

Sposób uŜycia: 

MIESZANIE: Włókna stalowe BAUMIX moŜna mieszać w zasobniku na kruszywo i dozować wagowo. W przypadku 
braku wolnego zasobnika włókna BAUMIX dodaje się wprost do betoniarki wysypując je z worka. Włókna stalowe dodaje się 
zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem, wodą i plastyfikatorem.  

2.9. Materiał o strukturze antypoślizgowej. 

Wymagania: 

– dobra przyczepność do betonu, 

– właściwości penetracyjne, 

– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

– elastyczny (od –20° do + 250°C) 

– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3. Sprzęt. 

3.1. Listwy wibracyjne słuŜące do rozprowadzania, wyrównywania i zagęszczania mieszanki betonowej przy 
wykonywaniu posadzek betonowych 

- listwy pneumatyczne (zasilanie z kompresora, max długość listwy 20 m, głębokość wibrowania do 30 cm) 
- listwy spalinowe (max długość listwy 15 m, głęb. wibrowania do 30 cm); 
- listwy pływające (napęd elektryczny lub spalinowy, konstrukcja aluminiowa, wygodne w obsłudze). 

3.2. Zacieraczki słuŜące do zacierania i wygładzania powierzchni betonowych oraz wcierania materiałów 
utwardzających.  

Zacieranie moŜe być rozpoczęte w fazie tzw. wilgotnego betonu, tzn. kiedy po wejściu na powierzchnię buty 
pozostawiają ślad głębokości około 2-3 mm. 

- jednowirnikowe zacieraczki ręczne (do małych pomieszczeń i miejsc trudno dostępnych),  
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4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z betonu klasy B10, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem 

wapienno-cementowym, ułoŜeniem betonu, z zatarciem powierzchni na gładko. 

Wymagania podstawowe. 

e. Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu. 

f. PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinien być wolny od kurzu i zanieczyszczeń 

oraz nasycony wodą. 

g. Podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

h. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 

niŜsza niŜ 5°C. 

i. Beton naleŜy przygotowywać mechanicznie lub zamówić w wytwórni. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 

5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

j. Beton naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 

podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem. 

k. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 

pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

l. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 

5.3. Pozostałe roboty naleŜy wykonywać zgodnie z p.2 niniejszej specyfikacji. 

 6. Kontrola jakości. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
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 8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy wykonać za 

pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 10. Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175   Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002         Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i   

heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 

 

ST – B.07.00 - MALOWANIE 

CPV 45442100-8: Roboty malarskie 

CPV 45442200-9: Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich w ramach modernizacji podjazdu dla karetek SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. 

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. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 

B.07.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 

B.07.02 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować wodę z sieci wodociągowej. 

2.2. Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 
 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej roztworem 
Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom 
normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki. 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1.  Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 



 73 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– max czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– max czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– max czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– max czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia 

– max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 m 
– przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z 

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 
postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 3. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 4. Transport. 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

 5. Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 

5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
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 6. Kontrola jakości. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek 

z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podłoŜa 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia 
farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

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

 9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

 10. Przepisy związane. 

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. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997        Emalie epoksydowe chemoodporne. 

ST – B.08.00 - Roboty pokrywcze 

CPV 45261210-9: Wykonywanie pokryć dachowych 

CPV 45261320-3: Kładzenie rynien 

 1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

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 umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.08.01 Pokrycie dachu. 
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B.08.02 Obróbki blacharskie 

B.08.03 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 2. Materiały. 

2.1. Płyty warstwowe, dachowe, z rdzeniem ze styropianu samogasnącego EPS 80, okładzina: blacha stalowa gr. 0,5 - 
0,6 mm ocynkowana + lakier poliestrowy,  gr. płyty - 15 cm. 

� U = 0,2 – 0,3 W/m2K. 

2.2. Blacha stalowa powlekana gr. 0,5-0,6 mm (np. powłokami poliestrowymi lub poliuretanem) wg PN-EN 10147:2003, 
PN-EN 10142:2003. Kolor - szary. 

2.3. Rynny i rury spustowe systemowe, z PCV, w kolorze szarym. 

 3. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

 4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Podczas transportu rynien i rur spustowych zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. 

 5. Wykonanie robót. 

5.1. Pokrycia dachowe z płyt warstwowych. 
MontaŜ płyt warstwowych prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.2. Obróbki blacharskie. 
Nowe obróbki blacharskie powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami wody 

deszczowej. Mocowanie obróbek blacharskich powinno zapewniać trwałość i szczelność połączenia. Mocowanie blachy 
wykonać kołkami mocującymi (bądź specjalnym klejem), których wkręty posiadają odpowiednie kołnierze gwarantujące 
szczelność mocowania. 

5.3. Rynny i rury spustowe z PCV. 
W obiekcie zamontować rynny i rury spustowe systemowe wykonane z PCV w kolorze szarym. Sposób mocowania i 

rozmieszczenia rynhaków i uchwytów rur spustowych – zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy odwodnienia dachu z 
PCV powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 7-607:1999. 

Rynny i rury spustowe naleŜy przechowywać na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 
nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułoŜonych na spodzie, wysokość sztapla nie moŜe przekroczyć 
siedmiu warstw. Kształtki róŜnego typu naleŜy przechowywać w pomieszczeniu zadaszonym w oryginalnych opakowaniach 
foliowych, do czasu ich rozpakowania. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 1,5%. 

 6. Kontrola jakości. 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
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c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

norm. 
e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót B.08.01 – m2 pokrytej powierzchni, 
– dla robót B.08.02 oraz B.08.03 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór podłoŜa 
Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
� sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

 9. Podstawa płatności. 

B.08.01 Pokrycie z płyt warstwowych. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia dachowego z płyt warstwowych. 

B.08.02 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.08.03 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i wykonanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 10. Przepisy związane. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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ST – B.09.00 Kanalizacja deszczowa 

CPV 45232130-2: Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

 1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach inwestycji na „Modernizację podjazdu dla karetek Szpitala Miejskiego nr 1 w 
Sosnowcu”. 

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 umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
kanalizacji deszczowej w postaci systemu korytek odwodnienia liniowego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Rurociągi z nieplastyfikowanego PVC, kielichowe, typ „S”, o średnicy 110 mm, łączone na uszczelki gumowe. 

2.2. Kształtki z nieplastyfikowanego PVC, kielichowe, typ „S”,. 

2.3. Beton klasy B30 do obetonowania kanałów. 

2.4. Odwodnienie liniowe – typ Faserfix-Standard dla klasy obciąŜenia C250 wg DIN 19580 (lub inne równowaŜne), z 
rusztem Ŝeliwnym, nakładanym, mocowanym śrubami. Korytka ze spadkiem 0,6%, o szerokości 141 mm i 
wysokości zmiennej, z krawędziami ze stali ocynkowanej zabezpieczającymi krawędzie korpusów. Długość 
korytek - 500 i 1000 mm. Dodatkowo takŜe ścianki czołowe ślepe oraz studzienki odpływowe wyposaŜone w 
osadnik z tworzywa sztucznego. 

 3. Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.1. Rury PVC 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 

umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy 

wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

� przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
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� przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana 

szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

� na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur,  

� wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

� rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 

boczne ściany skrzyń samochodu, 

� przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

� przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności jak dla rur z PVC. 

 5. Wykonanie robót. 

Korytka odwodnieniowe przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z podjazdu dla karetek powinny być 
zakończone studzienką odwodnieniową z osadnikiem. Lokalizacja korytek wg rys. nr 4. Zakres wg pozycji rozdziału 7 
przedmiaru robót. Korytka naleŜy montować na ławie betonowej z betonu B 30 wg szczegółu konstrukcyjnego - rys. nr 9. 
Wierzchnia płaszczyzna rusztu przykrywającego korytko odpływowe powinna znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu 
nawierzchni podjazdu. 

W skład systemu wchodzą korytka ze spadkiem 0,6% o długościach 500 i 1000 mm, ścianki czołowe ślepe oraz 
studzienki odpływowe wyposaŜone w osadnik z tworzywa sztucznego. 

W projekcie przewidziano odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej (RS-2,    
RS-3, RS-4) rurami kanalizacyjnymi zewnętrznymi PVC Dn 110 szeregu SDR 41 ze spadkiem i = 2%, podwieszonymi pod 
stropem między poziomami -1 i 0. 

MontaŜ kanałów, separatora i osadnika piasku wykonać wg wytycznych producenta systemu. 

 6. Kontrola jakości. 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badan. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacja ogólną i specyfiką robót. 

 7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy. 

Jednostką obmiarową separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla kaŜdego typu. 

Jednostką obmiarową korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka. 

 8. Odbiór robót. 

a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 
� zgodności wykonanych robót z dokumentacja techniczna, 
� materiałów, 
� szczelności. 

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane 
przez nadzór techniczny i komisje sprawdzająca. 

b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 
� sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
� sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
� sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją. 

Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole. 
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 9. Podstawa płatności. 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za metr bieŜący kanałów, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatorów naleŜy przyjmować 

zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 10. Przepisy związane. 

NORMY: 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wyd. I., 
wrzesień 2003 r. 
Poradniki techniczne producentów rur, armatury i urządzeń. 
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ZP/36/2008 
 
Załącznik nr 5 – Przedmiar robót 
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ZP/36/2008 
 
 
Załącznik nr 6 – Wykaz robót 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
 
 
 
 

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót zgodnie z 
rozdziałem V pkt 2  litera a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

Informacje na temat doświadczenia 
 

Lp. Nazwa zamówienia 
Całkowita 
wartość 

zamówienia 

Termin 
rozpoczęcia 
i ukończenie 

robót 

Zamawiający na 
rzecz którego 

wykonano robotę 
budowlaną 
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(miejsce i data) 
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        w jego imieniu  
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ZP/36/2008 
 
 
Załącznik nr 7 – Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu 
zamówienia 
 
Lp. Zakres wykonywanych 

czynności 
Nazwisko i imię 
osoby kierującej 
pracami 

Lata 
doświadczenia 

Uprawnienia 

 
1. 
 
 
 

    

 
2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 

    

 
UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany, na Ŝyczenie Zamawiającego, do przedłoŜenia 
dokumentów potwierdzających doświadczenie wskazanych osób, w tym wymagane 
przynajmniej 2 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru licząc 
od uzyskania uprawnień budowlanych w branŜy ogólnobudowlanej. 
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