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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA St-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany „Wykonania 
zabezpieczenia pożarowego oraz adaptacji pomieszczenia »atrium« na cele 
Przedszkola Publicznego w Pilchowicach” – zgodnie z zakresem opracowania. 
Niniejszy projekt stanowi równocześnie projekt wykonawczy. 
Szczegółowy zakres robót opisano w pkt. 3.4 opisu cz. AK. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
- roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Roboty remontowe i modernizacyjne obejmują następujące prace: 
- roboty budowlane 
 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i geodezyjnej łącznie z 
naniesieniem zmian do zasobów mapowych 
 

b) zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu 
 
c) dokonanie uzgodnień z właścicielem w związku z prowadzeniem robót w pasie 
chodnika łącznie z opłatą za zajęcie terenu 
 
d) badanie jakości wody do celów bytowych 
 
e) wykonanie badań powykonawczych: 
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- szczelności instalacji wodnej 
- szczelności instalacji kanalizacyjnej 
- wydajności instalacji wentylacji 
- szczelności instalacji centralnego ogrzewania 
- skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 
 
Roboty tymczasowe obejmują: 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
 
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania  
i odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami PN . 
Użyte w ST -01 wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
1.4.1. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi , 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury . 
 
1.4.2.Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach . 
 
1.4.3. Budowla- obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury ; drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci 
uzbrojenia terenu, fundamenty pod maszyny i urządzenia . 
 
1.4.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.5. Dziennik Budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
1.4.6. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji. 
 
1.4.7. Księga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wytwórcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.9. Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
 
1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.11. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.12. Rekultywacja- Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.13. Rysunki- część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
1.4.14. Przedmiary- wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.4.15. Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci lub jej elementu. 
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1.4.16. Teren budowy –przestrzeń ,w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 
 
1.4.17. Ustalenia techniczne-należy przez to rozumieć ustalenia podane 
w normach,aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych ST . 
 
1.4.18. ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
1.4.19. PZJ – Program zapewnienia jakości 
 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Budynek będący przedmiotem opracowania mieści się w Pilchowicach, przy  
ul. Świerczewskiego, na działkach nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40; arkusz mapy 2; 
obręb Pilchowice. 
 

1.6.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót , oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót . Roboty powinny być wykonywane zgodnie z umową , projektem 
wykonawczym , wymogami specyfikacji technicznej i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy .Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od wymienionych 
dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 
 
1.7. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej 
i komplet Specyfikacji Technicznej . 
 
1.7.2. Dokumentacja Projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opis ,część rysunkową , 
zestawienia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy . Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania 
ofert w siedzibie Inwestora . 
 
1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
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przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Specyfikacje Techniczne 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Inwestycji, 
a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy 
w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III możliwością powstania pożaru. 
 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie magazynu przyobiektowego, w pomieszczeniach 
prowadzenia robót , oraz w używanych 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 pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy , powiadomić Kierownika Budowy i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze 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. 
 
1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego . 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowane obiekty lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót , to na polecenie 
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Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia . 
 
1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 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 
 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór  
określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyrobu budowlane”. 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub źródła wytwarzania materiałów przeznaczonych do Robót , oraz 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót . 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi . 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem korzystania z tego źródła . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Inwestycji. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
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zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru . 
 
2.7. Wymagania dotyczące materiałów . 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 
techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. 
U. Nr 5/00 r. poz 53.) 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów . 
 
 
2.7.1 Izolacje 

• powłokowe, bezspoinowe 
• folia budowlana 

 
2.7.2. Wyprawy tynkarskie, farby, preparaty do ścian i sufitów 

• preparaty renowacyjne (uzupełnienie ubytków) 
• tynki zwykłe 
• gładzie szpachlowe 
• farby akrylowe  

 
2.7.3. Podłogi i posadzki 

• wylewki samopoziomujące 
• wykładziny PCW w płytkach lub rolkach 
• wykładziny PCW schodowe 
• elementy wyoblające (masy lub profile) 
• listwy przyścienne i dylatacyjne 

 
2.7.4.Ściany 

• ściany w klasie REI 60 z pustaków ceramicznych MAX gr. 19cm  
• dodatki do ścian – kątowniki zabezpieczające narożniki 

 
2.7.8. Stolarka okienna i drzwiowa 

• otwory wewnętrzne wypełnione pustakami szklanymi EI 60 
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• skrzydła drzwiowe pełne – przełożenie istniejących drzwi z klasą EI30 
• siłowniki drzwiowe 

 
2.7.13. Malowanie powierzchni wewnętrznych 
farba olejna (ewentualne lamperie), akrylowa 
 
2.7.15. Stal zbrojeniowa 
stalą 34GS i St0S 
 
2.7.16. Stal konstrukcyjna 
stal S355JO 
 
2.7.17. Zaprawy konstrukcyjne, betony 

• zaprawa cementowa min. 8 MPa grub. 5cm z siatką Ø6 10x10cm 
• beton B25, zbrojony stalą 34GS i St0S 

 
2.7.18. Konstrukcje stalowe 
belki IPE 120: stalowe z profili walcowanych dwuteowych ze stali S355JO 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany 
jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.3.Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 



16 

 
PROJEKT DOSTOSOWANIA WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z HOLEM  

DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
- W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PILCHOWICACH 

 
GRUPA PROJEKTOWA 

„MARWIT” Sp. z o.o. 
44-100 GLIWICE UL. WROCŁAWSKA 8   TEL/FAX (032) 331  36 90; 775 09 30 

e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl  
 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
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 datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom, lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- 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 informacji kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
b) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
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każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w 
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde Syczenie Zamawiającego. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
 
e) 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 Zamawiającego. 
 

 
B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej) 
dotyczące niniejszej specyfikacji 
 
1. Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych zostały przedstawione  
w dokumentacji technicznej:  
PROJEKT DOSTOSOWANIA WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z HOLEM 
DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  
- W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PILCHOWICACH 
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
- część architektoniczno-konstrukcyjna, opracowanie: Grupa Projektowa "Marwit"  
Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 8, grudzień 2014 rok. 
 
Przedmiary robót ST, STS należy rozpatrywać łącznie z wyżej wymienioną 
dokumentacja projektową. 
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
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Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji 
przetargowej. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 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, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą 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. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego 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. 
 
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 ST, STS, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową, ST i 
STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 
 
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
 
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
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gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 
 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST, STS. 
 
Jednostkami obmiarowymi są : 
1 m3 konstrukcji ceglanej i betonowej rozbieranej 
1 m3 konstrukcji żelbetowej 
1 t zbrojenia stalą 
1 m2 powierzchni ścian murowanych 
1 m2 powierzchni izolacji , tynków , posadzek 
1 m2 izolacji ścian fundamentów 
1 m3 wykopu 
1 m3 odwozu gruzu 
1 m2 stolarki drzwiowej i okiennej 
1 m2 obróbki blacharskiej 
1 m osadzenia balustrad stalowych 
1 m2 ocieplenia elewacji 
1 m2 rusztowania 
1 m2 nawierzchni drogowej 
1 t montażu konstrukcji stalowej 
 
 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.5.Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
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wymaganiom ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 
 
7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, 
STS i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
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stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony 
w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
8.4.Odbiór końcowy robót 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i 
STS. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5.Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty do puszczające wyrób do stosowania w budownictwie 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, 
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, 
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze 
robót czy też nie. 
Ceny jednostkowa robót winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, 
dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty 
zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych 
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. 
Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.03.121.1137 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.2072 
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
program funkcjonalno-uzytkowy. 
Dz.U.95.8.38 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich 
usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.00.63.735 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 
Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.198.2041 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.180.1861 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U.04.249.2497 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
M.P.04.32.571 
Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych 
do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów. 
M.P.04.48.829 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw. 
Dz.U.02.220.1850 
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz 
kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 
Normalizacja. 
Dz.U.02.239.2038 
Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
M.P.04.7.117 
Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 
Wykaz norm zharmonizowanych. 



26 

 
PROJEKT DOSTOSOWANIA WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z HOLEM  

DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
- W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PILCHOWICACH 

 
GRUPA PROJEKTOWA 

„MARWIT” Sp. z o.o. 
44-100 GLIWICE UL. WROCŁAWSKA 8   TEL/FAX (032) 331  36 90; 775 09 30 

e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl  
 

M.P.04.43.758 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”– wydawnictwo 
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
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I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

STS-1 – Roboty przygotowawcze, wyburzeniowe i rozbi órkowe 
 
1.1. Roboty przygotowawcze, wyburzeniowe i rozbiórkowe 
Teren prowadzenia robót musi zostać należycie oznakowany . 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP . 
Sposób wykonania ręczny przy użyciu sprzętu podręcznego lub z użyciem wiertarek 
udarowych i młotów . 
Miejsce składowania gruzu wskaże Zamawiający . 
W kosztach robót rozbiórkowych należy ująć wyniesienie gruzu przed budynek. 
W kosztach odwozu należy ująć załadowanie gruzu , odwóz na odl. około 20 km i opłatę 
za przyjęcie gruzu na składowisko i utylizację . 
 
 

STS-2 – Roboty betonowe 
 
2.1. Szalunki 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność poziomów 
oraz zgodność wymiarów z rysunkami .Dopasować połączenia szalunków, zapewnić ich 
wodoszczelność .Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez 
beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych .Wszystkie deskowania, 
elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
2.2. Zbrojenie 
Przed ułożeniem stal zbrojeniową należy posortować, oczyścić z wszelkich złuszczeń 
hutniczych i ziemi. Pręty pociąć i giąć ,następnie przetransportować do miejsca 
montażu. 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna 
ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją 
chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach 
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
W trakcie budowy Wykonawca powinien dostarczyć rysunki robocze przedstawiające 
szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia . 
Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-03264 . 
2.3. Betonowanie 
Beton musi być dostarczony z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej się w pobliżu 
budowy. Producent betonu dostarczy atest stwierdzając , że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały : cement, domieszki , kruszywa, woda spełniają wszystkie 
wymagania projektowe co do wytrzymałości, gęstości i trwałości . Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy .Dokumentacja 
przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód ,że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni . 
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Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni muszą być 
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu . 
Pielęgnacja betonu będzie polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
w ciągu 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego a 14 dni używając cementu 
hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego budową . 
 
 

STS-3 – Roboty murowe 
 
3.1. Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych w projekcie. 
Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych 
danej kondygnacji. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne 
od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed 
ułożeniem w murze bloczki betonowe należy obficie zraszać wodą. W przypadku 
stosowania zapraw tradycyjnych ,cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie 
konstrukcji murowych w temp. Poniżej 0° C pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania 
zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0° C jest niedopuszczalne. 
W zakresie temperatur od 0° C do + 5° C stosuje si ę wersje zimowe zapraw 
cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. 
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych 
wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych 
przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają 
niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość 
zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 
 
 

STS-4 – Posadzki 
 
4.1. Warstwa wyrównawcza 
Na wyrównane i oczyszczone podłoże należy wykonać warstwę wyrównawczą 3cm -  
wylewka cementowa lub samopoziomujący podkład podłogowy. 
Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników 
według określonej receptury .Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą .Zaprawę 
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu , między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni . 
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Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania 
drobnoziarnistej zaprawy . 
4.2.Posadzka z wykładziny PCW. 
Wszelkie materiały do wykonania posadzki z wykładziny PCW powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do wykonania przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
a) wykładzina PCW na posadzki w płytkach lub rolkach 
musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
- parametry techniczne jak w opisie cz. AK pkt. 4.3. 
b) kompozycje klejące i zaprawy 
kompozycje klejące do mocowania wykładziny muszą spełniać wymagania norm lub 
odpowiednich aprobat technicznych i powinny być zalecane przez producenta 
wykładzin. 
c) materiały pomocnicze 
materiały pomocnicze do wykonania posadzki z wykładziny to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 
Wykonanie posadzki z wykładziny należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi i 
zaleceniami wybranego producenta wykładziny. 
 
 

STS-5 – Malowanie farb ą emulsyjn ą ścian i sufitów 
 
5.1.Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po wyschnięciu podłoża i miejsc 
reperowanych, osadzeniu i dopasowaniu stolarki, oszkleniu okien, ukończeniu robót 
instalacyjnych , sanitarnych i elektrycznych, wykonaniu posadzek, oraz przybiciu i 
mocowaniu listew przyściennych, dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń . Roboty 
malarskie powinny być wykonywane w temperaturze umiarkowanej. Nie należy malować 
w temp. niższej niż +5ºC. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być posprzątane z 
resztek materiałów i sprzętu. Wykonane elementy jak podłogi, parapety, okna , 
urządzenia wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 
W zależności od techniki malarskiej powierzchnia powinna zostać zagruntowana. 
Powierzchnie gipsowe należy zagruntować w celu zmniejszenia nasiąkliwości, środkiem 
go gruntowania polecanym przez producenta farb emulsyjnych. Środek nakładać cienką 
warstwą pędzlem lub aparatem natryskowym. 
Malowanie należy wykonać jako doborowe we wskazanych pomieszczeniach. 
Pomieszczenia malować dwukrotnie . 
Przed przystąpieniem do malowania farby należy dokładnie wymieszać. Malowanie 
wykonać wałkami lub pistoletami natryskowymi. W okresie zimowym nie dopuścić do 
zamarznięcia farb. 
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STS-6 – Stolarka drzwiowa 
 
6.1. Wykorzystaną ponownie stolarkę drzwiową osadzić w miejscach wskazanych 
projektem . Ościeżnice osadzić w murze, uszczelnić pianką poliuretanową i silikonem , 
zawiesić skrzydła wraz z regulacją. Wykonać i uzupełnić tynki do lica ściany. Po 
montażu należy oczyścić powierzchnię stolarki . 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnić ościeża kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą .Ustawienie 
okna i drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. 
Po zmontowaniu skrzydeł dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Osadzenie parapetów 
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
 

STS-7 – Tynki wewn ętrzne 
 
7.1.Tynk cementowo-wapienny 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
7.2.Gładź gipsowa 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
7.3. Tynki renowacyjne. 
Stosować należy produkt zgodnie z instrukcją i wszelkimi zaleceniami producenta. 
 
 

STS-8 – Rusztowania 
 
8.1. Rusztowania zewnętrzne należy zmontować ,usztywnić poprzez osadzenie haków i 
zamocowań w wykonanych otworach .Zawiesić piony komunikacyjne . Dla 
bezpieczeństwa przechodniów – obsługi budynku należy wykonać daszek ochronny z 
desek lub płyt pomostowych . Zgodnie z normą należy wykonać instalację odgromową 
rusztowań. Uziemienie konstrukcji rusztowania wykonać poprzez przyłączenie do 
istniejącej instalacji uziemiającej. Po wykonaniu prac i demontażu rusztowań instalację 
odgromową należy zdemontować. 
 
 

STS-9 – Konstrukcje stalowe, zabezpieczenia antykor ozyjne 
 
9.1. Elementy konstrukcji dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane 
żurawiami. Lżejsze elementy można wyładować używając wciągarek , podnośników . 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach drewnianych z bali lub 
desek . 
Powstałe w czasie transportu uszkodzenia konstrukcji i jej powłoki antykorozyjne należy 
naprawiać w sposób uzgodniony z projektantem konstrukcji . 
Scalanie konstrukcji stalowej i wykonywanie styków montażowych powinno odbywać się 
na podstawie projektu technologii montażu i na podstawie projektu konstrukcji . 
Projektowane konstrukcje stalowe wykonać zgodnie z zasadami montażu konstrukcji 
stalowej, prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i przez osoby posiadające 
uprawnienia . 
9.2. Powłoka antykorozyjna 
Wygląd powłoki 
- powierzchnia powłoki powinna być ciągła , wolna od pęcherzy i miejsc chropowatych 
sopli i odprysków 
- zgrubienia cynku są niedopuszczalne 
- łączna powierzchnia na którą nie nałożyła się powłoka i którą należy naprawić nie 
może przekraczać 0,5% powierzchni całkowitej elementu 
 
Grubość powłoki cynkowej uzależniona jest od grubości i jakości materiału podłoża. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej powinna spełniać warunki normowe EN ISO 1461- 
zależność grubości powłok cynkowych od grubości cynkowanych materiałów 
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Przyczepność powłoki: 
Powłoka winna być elastyczna i dobrze związana z podłożem, aby wytrzymać 
obciążenia występujące przy normalnym użytkowaniu przedmiotów ocynkowanych. 
 
Zabezpieczenie miejsc nie pokrytych powłoką cynkową: 
Naprawy należy wykonać stosując odpowiednie pokrycia-specjalną do tego celu 
przeznaczoną chemoodporną farbą pigmentową (pyłem cynkowym). Naprawa powinna 
obejmować usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni uszkodzonego 
miejsca dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, 
grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna wynosić co najmniej wartość 
większą niż wymagana powyżej grubość miejscowa powłoki cynkowej. 

 
 
STS-10 – Klapy dymowe 

 
10.1 Wykonać montaż klap dymowych opisanych w cz opisowej AK pkt. 4.5. 
Zastosować kalpy jednoskrzydłowe z funkcją przewietrzania, na podstawie stalowej 
ocynkowanej ok. 50cm; z miejscem na ocieplenie 50mm; przykrycie poliwęglan mleczny 
gr. 10mm 4-komorowy U = 2,49 W/m2K. Klapy przystosowane pod siłownik elektryczny. 
Powierzchnia czynna oddymiania według niniejszego opisu punkt 3.2. 
Napowietrzanie będzie realizowane poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejściowych 
na klatkę schodową z korytarza prowadzącego do wyjścia na parterze oraz ręczne 
otwarcie dwóch par drzwi w wiatrołapie. 
Oddymianie klatki schodowej będzie uruchomiane: 

• automatycznie – po wykryciu dymu przez czujkę zamontowaną na stropie 
klatki schodowej, 

• ręcznie – po przyciśnięciu przycisku oddymiania. 
Uruchomienie oddymiania będzie realizowane przez uruchomienie sygnalizatora 
akustycznego na klatce schodowej. Zakłada się, że ewakuacja jest organizowana przez 
personel przedszkola 
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II. Normy i przepisy związane 
Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92, poz.881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach budowlanych ( Dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 626 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom I 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401). 
PN-75/C-4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe .Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-EN-206 - Beton zwykły 
PN-EN-934 - Domieszki do betonu 
PN-B-06714 - Kruszywa mineralne 
PN-EN-197 - Cement 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
ITB 431/2008 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zeszyt 5:konstrukcje betonowe i żelbetowe  
PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku 
PN-B-32250- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 196-1- Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3- Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-B 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-B-14504- Zaprawy budowlane cementowe.  
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-75/M-69703- Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-91/m-69430- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
EN- ISO 1461-Ochrona przed korozją .Powłoki nanoszone na pojedyncze części metodą cynkowania ogniowego. Wymagania i 
badania. 
EN-ISO-14713 - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe i aluminiowe. 
EN-ISO-2178 - Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym-Pomiar grubości powłok Metoda magnetyczna .  
PN-EN-78 - Metody badań okien. 
PN-EN-130- Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN-952;2000 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN- 51;2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-B 050000; 1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.. 
PN-B-1008 5 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych . Wymagania i badania. 
AT-15-3422/98 – Kształtowniki z nieplastifikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkowe przygotowywane fabrycznie. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. 
PN-B-79405:1997 + PN-B-46102/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemu z płyt Gipsowokartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy. 
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PN-EN 87; 1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1;! 999 -Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2; 1999 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3; 1999 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 
pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5;1999-Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6; 1999 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7;2000 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-13;1990 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15;1999 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16;2001 -Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 12004;2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002,2002 - Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888;2002 - Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1-5 ;2002 (U) - Zaprawy do spoinowania płytek. 
PN-EN 13813;2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigow – Część 1: 
Dźwigi elektryczne M.P.7 
PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigow – 
Część 1: Dźwigi elektryczne - Zmiana A2: Przestrzenie dla zespołow napędowych i sterujących oraz koł. 
Dyrektywa dźwigowa (Lifts) 95/16/WE, wdrożona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigow i ich elementow bezpieczeństwa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 5.11.2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigow i ich elementow bezpieczeństwa (Dz. U. 
Nr 203, poz. 1270), rozporządzenie zmieniające będzie obowiązywać od 29 grudnia 2009
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