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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. Określenie przedmiotu zamówienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:
ODTWORZENIE, REKONSTRUKCJA ORAZ RENOWACJA WRÓT ZABYTKOWEGO HANGARU
LOTNICZEGO ORAZ ODTWORZENIE POMIESZCZEŃ MASZYNOWNI HANGARU.
UL. STELLA-SAWICKIEGO 44 KRAKÓW
1.1.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający:
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
1.2.Charakterystyka przedsięwzięcia
Wykonanie robót budowlanych.
1.2.1. Rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe
Przebudowa obejmuje przybudówki oraz elewację północną hangaru..
1.2.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Wszelkie roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych będą wykonane
i zdemontowane na koszt wykonawcy po zakończeniu robót.
1.2.3.Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki
i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
1.3 Definicje i skróty
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodności – należy 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.
2. Prowadzenie robót
2.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie wykonawca.
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2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Granice terenu budowy wyznaczone będą poprzez obrys ścian ograniczających pomieszczenia
poddane remontowi. Nie przewiduje się wyodrębnienia na wyłączne korzystanie przez wykonawcę
osobnych klatek schodowych i traktów komunikacyjnych.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
Inspektora Nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ostrzegawczą etc. żeby
zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego w budynku. Wszystkie oznaczenia, bariery i inne
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podające
informacje zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia
17 lipca 2002 r.)
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy oraz teren bezpośrednio do niego przylegający
w czystości. Wykonawca będzie się stosował do poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących
utrzymywania porządku na terenie budowy oraz terenie bezpośrednio do niego przyległym.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca ma obowiązek
utrzymywać w stanie sprawności wszystkie instalacje wykorzystywane przez zamawiającego
w innych częściach budynku, a przebiegających przez teren budowy.
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia tych instalacji i urządzeń, Wykonawca ma
obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy i uzgodnić termin
wyłączenia i przeniesienia tych instalacji.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy,
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegających przez teren budowy.
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas
(takie jak np. przekucia, rozbiórki, itp.), zapylenie muszą być wykonywane w godzinach uzgodnionych
z przedstawicielem użytkownika budynku.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych prac.
Na każde żądanie Inspektora Nadzoru wykonawca niezwłocznie usunie zabrudzenia powstałe na
skutek jego działalności.
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie
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i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
i zdrowia, wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem bioz”).
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawcą będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych
znajdujących się w obrębie terenu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Za wszelkie szkody poczynione na skutek działania wykonawcy osobom trzecim odpowiada
wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.3.
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany
do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:
1) szczegółowy harmonogram robót,
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakości.
2.3.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań
sanitarnych.
2.3.3. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie
zawierał:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów,
sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
2.4.
Dokumenty budowy.
2.4.1. Książka obmiaru robót.
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy,
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne,
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d) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
e) Protokoły odbioru robót,
f) Opinie ekspertów i konsultantów,
g) Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na
każde żądanie.
2.5.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:
1. Rysunki robocze
2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
3. Dokumentacja powykonawcza
4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
z dokumentarni wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2. Rysunki robocze.
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.
Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania
i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich
zawarte.
Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej
konieczności ponownego, składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych
w umowie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1. Nazwa inwestycji,
2. Nr umowy,
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
4. Tytuł dokumentu,
5. Numer dokumentu lub rysunku,
6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
7.
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element,
8. Data przekazania.
O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę,
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów
i powiązań z wszelkimi innymi elementarni. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi
Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu
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dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie
przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
2.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia,
2. Spis treści,
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,
4. Gwarancje producenta,
5. Wykresy i ilustracje,
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne,
8. Instrukcje instalacyjne,
9. Procedura rozruchu,
10. Właściwa regulacja,
11. Procedury testowania,
12. Zasady eksploatacji,
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji,
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek,
15. Środki ostrożności,
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie Zamawiania części zamiennych, wraz
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń.
17. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta,
18. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących
i alarmowych,
19. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących
i oświetleniowych.
Załączenie dokumentów zawartych w poz. od 5 do 19, konieczne jest tylko w przypadku, gdy
producent urządzenia lub systemu dane takie przedstawia w standardowych dokumentach
dostarczanych w momencie zakupu.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów
i elementów dodatkowych.
3. Zarządzający realizacją umowy.
Funkcję zarządzającego realizacją umowy obejmuje Inspektor Nadzoru. W ramach posiadanego
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyznacza branżowych inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń
wydawanych przez Inspektora Nadzoru.
4. Materiały i urządzenia
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora
Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Inspektora Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez
wykonawcę,
b) Inspektora Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są
wbudowywane i składowane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora
Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora
Nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezapłacone.
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane poza
obrębem placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych.
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru na 1 tydzień przed ich
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zamienny typ materiału lub urządzenia
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez ponownej akceptacji Inspektora Nadzoru.
Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz pozostałą część budynku
5.
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i otaczającego go terenu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
6.

Transport
Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Wykonawca
dostosuje rodzaj środków transportu do ograniczeń wynikających z kształtu i wymiarów dojazdu na
dziedziniec budynku.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
7.Kontrola jakości robót.
7.1 Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych.
7.2 Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie pomiarów własnych i dostarczonych przez
wykonawcę wyników badań. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami
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technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
8. Obmiary robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym
w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg stanu
faktycznego.
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących i kalibracji, to wykonawca musi posiadać
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych
w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez
wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9. Odbiory robót i podstawy płatności.
9.1 Rodzaje odbiorów.
Zamawiający przeprowadzi n/w odbiory:
- odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- odbiory instalacji i urządzeń technicznych,
- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
9.1.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Wykonawca każdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystąpieniu robót zanikających lub
ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Uwagi
dotyczące odbieranego zakresu wpisane zostaną do Dziennika Robót. W przypadku, gdy wykonawca
nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi
dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementów na koszt wykonawcy.
9.1.2 Odbiory częściowe.
Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru części robót, które wykonawca zamierza
rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcą zakres odbioru i jego termin.
Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące
odbieranego zakresu wpisane zostaną do Dziennika Budowy. Podpisany protokół częściowego
odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej.
9.1.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.
9.1.3.1 Odbiór jakościowy.
Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, opisy załączone
w dokumentacji projektowej, obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu
o karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania prac
oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstępstw, inwestor
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wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia określony w umowie. W przypadku nieusunięcia przez
wykonawcę usterek i odstępstw w tym terminie, inwestor zacznie naliczać kary umowne za
nieterminową realizację prac.
9.1.3.2 Odbiór ilościowy.
Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez wykonawcę
prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez inwestora,
wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony
i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury.
9.1.4 Odbiór po okresie rękojmi.
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie rękojmi.
Przed upłynięciem okresu rękojmi, zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po okresie
rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „protokole odbioru po
okresie rękojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.
9.1.5 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad zaistniałych w okresie gwarancji.
9.1.6 Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą,
2. Wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych,
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa,
4. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących.
9.2 Płatności.
Terminy i formy płatności zostaną określone w umowie.
10 Przepisy związane.
10.1 Normy i normatywy.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami
i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione
w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 1istopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z późniejszymi zmianami,
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do Używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając
kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Strona 11

B.1 Roboty rozbiórkowe
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych związanych z przebudową lokalu wraz
z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych.
1.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i obejmują:
 Rozbiórkę przybudówek
 Skucie posadzek betonowych
 Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej
 Demontaż bram
 Demontaż stalowych okien wszystkich elewacji północnej
 Rozbiórkę ścian murowanych
 Demontaż nieczynnych instalacji
 Demontaż torowiska
 Skucie górnej części ławy fundamentowej pod torowiskiem
Dla wszystkich elementów rozbiórkowych
 Wywóz elementów z rozbiórki na odległość 15 km
 Opłatę za przyjęcie elementów rozbiórkowych na wysypisko.
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z

Dokumentacją

Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace demontażowe należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy.
Rozkucie otworu okiennego, wykonać po wykonaniu nadproża stalowego.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać:
 młoty ręczne pneumatyczne , wiertnice i wiertarki udarowe
 wyciąg jednomasztowy
 dźwig samochodowy
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne
Inwestora
4. Transport
Gruz i elementy rozbiórkowe wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz i elementy
rozbiórkowe nie przedstawiają wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki , zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych
elementów.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu .
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy ogólnie dostępnymi
środkami transportu. Wywozu wszystkich materiałów rozbiórkowych należy dokonać na wysypisko
posiadające prawo do przyjmowania w/w odpadów.
Rozbiórka przybudówek
Prace rozbiórkowe wszystkich elementów budynku należy prowadzić ręcznie z wykorzystaniem
narzędzi

ręcznych

lub

lekkich

elektronarzędzi.

Prace

należy

prowadzić

przy

pomocy

wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu
obiektu po wykonanych pracach.
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór
Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z rozbiórkami są:
 dla konstrukcji murowych, wywozu gruzu, opłaty za gruz - m3
 dla pozostałych
- m²
8. Odbiór robót
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty
ogólnobudowlane ITB wydanie III
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych
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B.2 Dolny pas torowiska
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem dolnego pasa torowiska
1.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych , które
obejmują :
 Odtworzenie kół jezdnych
 Wykonanie wieńca żelbetowego
 Ułożenie torów jezdnych
 Wykonanie nadlewki zatapiającej częściowo tory jezdne w betonie
 Wykonanie na końcach szyn wykończenia z blachy ocynkowanej
2. Materiały
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących
materiałów:
 Beton towarowy B30
 Stal zbrojeniowa żebrowana
 Szyny wąskotorowe wraz z kompletem elementów mocujących
 Blacha stalowa ocynkowana
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

Betoniarki wolnospadowe elektryczne 150-250dcm3
 Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
 Ręczne narzędzia ( kielnie , młotki , kastry , piony , poziomnice)
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.
Materiał należy przywieźć na budowę w paletach producenta – pustaki silikatowe
Cement i wapno workowane , piasek luzem
5. Wykonanie robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się
w pobliżu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych .
6.Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
 Kontrolę elementów składowych ( bloczki silikatowe , nadproża , zaprawa)
 Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
 Kontrole wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do budowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostką obmiarową robót jest
- dla wieńca żelbetowego m3
- dla kół jezdnych
szt.
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- dla torowiska

m

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego
odbioru.
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B.03 Pas górny torowiska
1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru prac
związanych z odtworzeniem górnego torowiska.
1.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych
z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmują:
- mycie konstrukcji stalowej
- usunięcie grubej rdzy
- czyszczenie konstrukcji stalowej
- malowanie konstrukcji stalowej farbami antykorozyjnymi
- naprawę elementów stalowych
- wymianę zdeformowanych elementów prowadnic
- wymianę rolki z łożyskami ślizgowymi
- wykonanie i montaż listwy listwy montażowej
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót .
2 Materiały
Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie
następujących materiałów:

Farba antykorozyjna do stali

Kształtowniki stalowe wg zestawienia w projekcie

Rolka z łożyskami wg zestawienia w projekcie
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się wykorzystanie
następującego sprzętu:

Sprężarka powietrzna

Pędzle lub wałki malarskie

Spawarka transformatorowa

Narzędzia ręczne ślusarskie
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.
Wykładziny podłogowe przywieźć na budowę w rulonach.
Beton B12,5 na podkłady pod posadzki dostarczyć na budowę jako beton towarowy.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne
niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych .
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

Jakość przygotowania podłoży

Jakość użytych materiałów

Kompletność wykonania prac
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Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami posadzkarskimi jest
- dla robót malarskich
m2
- dla robót ślusarskich
t.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne , wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny , wykonane roboty należy uznać
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego
odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych należy :
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu
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B.4 Brama
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem bram.
1.1 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót i obejmują:
 Wykonanie nowych bram stalowych na wzór bram historycznych
 Montaż czujek bezpieczeństwa wraz z automatyką
 Montaż systemu sygnalizacji akustyczno - optycznej
 Montaż cięgien linowych ze stali ocynkowanej śr. 16mm
 Montaż krążków linowych śr. 320mm
 Montaż silników trójfazowych z przekładniami mechanicznymi
 Wykonanie okien stalowych ponad bramami szklonych szkłem zbrojonym
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie
następujących materiałów:
 Konstrukcja stalowa bramy wg zestawienia
 Blacha płaska gr. 1mm
 Blacha falista wykonana na wzór istniejącej gr. 0.7mm
 Konstrukcja stalowa okien – ramy szklone szkłem zbrojonym
 Czujka bezpieczeństwa
 System sygnalizacji optyczno-akustycznej
 Cięgna linowe
 Krążki linowe 320mm
 Silnik trójfazowy2,5kW
 Przekładnia mechaniczna
 Drzwi stalowe pełne
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
 Wyciąg jednomasztowy
 Spawarka transformatorowa
 Dźwig samochodowy
 Narzędzia ręczne ślusarskie
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.
Cement i wapno należy przywieźć na budowę w fabrycznych workach , środkami transportu
umożliwiającymi rozładunek mechaniczny , piasek samochodami samowyładowczymi.
5. Wykonanie robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych .
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór
Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
 Kontrolę ukształtowania powierzchni
 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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B.5 Nawierzchnie
1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru prac
posadzkarskich.
1.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych
z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmują:
 Wykonanie posadzki w budynku
 Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych przed hangarem
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót .
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiały
Do wykonania robót posadzkarskich
następujących materiałów:
 Zaprawa cementowa M12
 Piasek kopany
 Beton towarowy B30
 Płaskowniki stalowe 4x60mm

określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się wykorzystanie
następującego sprzętu:
 Poziomnice długie 2 m , mieszarki
 Agregat do zapraw cementowych
 Pace stalowe i styropianowe.
 Wyciąg jednomasztowy
 Taczki na gumowym kole
 Dźwig samochodowy
Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby
techniczne Inwestora
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne
niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych .
Zasady wykonania prac posadzkarskich
 Przy wykonywaniu posadzek uwzględnić szczeliny:
- dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
- izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku
- przeciwskurczowe.
Wytyczne wykonywania posadzek cementowych .
- Posadzkę wykonać z zaprawy cementowej przygotowywanej na budowie lub dostarczonej z wytwórni
w postaci gotowej do użycia o wytrzymałości min 12 MPa
- Podłoże pod podkład należy oczyścić z kurzu , tłustych plam oraz luźnych cząstek podłoża.
Podkład należy oddzielić od pionowych stałych elementów budynku paskiem materiału izolacyjnego.
W podkładzie wykonać szczeliny dylatacyjne.
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- Otrzymane posadzki powinny mieć powierzchnię równą , stanowiącą płaszczyznę poziomą lub
z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami. Odchyłki powierzchni podkładu od płaszczyzny nie
powinno przekraczać 1 mm na 1m a 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:
 Jakość przygotowania podłoży
 Jakość użytych materiałów
 Kompletność wykonania prac
 Jakość wykonanych poszczególnych rodzajów posadzek
 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami posadzkarskimi jest m2
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne , wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny , wykonane roboty należy uznać
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego
odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych należy :
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu
- odebrać warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
a) po przygotowaniu podłoża
b) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej
W ramach odbioru należy sprawdzić :
1) ciągłość każdej warstwy izolacyjnej.
2) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, szczelność przy wpustach
podłogowych itp.
3) szczelność całej izolacji
- odebrać podkłady w następujących fazach robót :
a) przed wykonaniem podkładu stan podłoża
b) podczas układania podkładów
c) po całkowitym stwardnieniu podkładów
w ramach w/w obiorów należy sprawdzić:
1) materiały
2) prawidłowość przygotowania podłoża
3) w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnie wybranych miejscach
4) równość podkładu za pomocą łaty 2 m
5) odchyleń od płaszczyzny lub zachowania określonych spadków.
6) prawidłowość osadzenia w podkładach elementów dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne itp.)
- odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach :
a) po wykonaniu warstw wyrównawczych
a) po wykonaniu posadzek
W ramach w/w odbiorów należy dokonać :
1) sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw posadzkowych
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2)
-

jakość wykonanych posadzek a w tym :
wykonane podłogi porównać z projektem
sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót
sprawdzić wygląd zewnętrzny
sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek
sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają:
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane
(aktualnie obowiązujące)
 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkowych.
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