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UWAGA: 
Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (przedmiar, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki 
towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych 
materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach. 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Budowa platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie przy ul.11 Listopada 16d 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych polegających na budowie platformy zewnętrznej do pionowego transportu osób 
niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul.11 Listopada 16d 
 
 
Zakres przedmiotowej budowy obejmuje następujące roboty budowlane: 
- roboty rozbiórkowe – rozebranie fragmentu balustrad , rozebranie fragmentu cokołu 
- roboty ziemne – wykopy pod fundamenty;  
- zbrojenie i betonowanie konstrukcji płyty fundamentowej 
- montaż balustrad oraz furtki w miejscu balustrady zdemontowanej 
- montaż podnośnika platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych 
- montaż zasilania platformy 
 
Część ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót budowlanych  
Część szczegółowa niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania szczegółowe dla poszczególnych 
rodzajów robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych 
elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy 
lub w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, wanien, umywalek i 
innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych 
elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp. 
- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć,  
- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali, mebli, urządzeń itp., 
- wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych 
Roboty tymczasowe: 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań drabinowych i prostych rusztowań na kobyłkach przy 
malowaniu na wysokości do 5m, 
Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowią rejon narożnika przy ścianie oporowej od strony 
parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul.11Listopada 16d , a także fragment 
podestu na poziomie +1,60m pomiędzy balustradą nad ścianą oporową, a ścianą zachodnią budynku 
Starostwa Powiatowego. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren oraz 
określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby 
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budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 
nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do 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 kolejność ich ważności 
wymieniona z „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 
zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową stanowiącą 
opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 
oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, 
urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz 
właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania lokatorów i 
użytkowników budynku o utrudnieniach związanych  
z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. 
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie 
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować 
materiałów ani sprzętu. 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwość powstania pożaru. 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 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. 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami 
demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy 
wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej 
pracy.  
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków 
ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być 
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w 
przypadkach koniecznych także okulary ochronne.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo 
użytkowników i lokatorów budynku. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla mieszkańców i 
użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających 
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla mieszkańców, użytkowników i innych do 
miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą 
obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
Ogrodzenie 
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów budowlanych, 
gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.  
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni 
powstałych w skutek prowadzenia robót. 
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1.5 Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy, klasy, kategorie 
robót w zależności od ich zakresu) 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień 
składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, 
robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają 
działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości 
poprzednich cyfr. 
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne 

1.6 Określenia podstawowe 

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót dla, 
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
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tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
specyfikacjach technicznych, 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. 
Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem 
Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i 
instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania 
bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107 poz. 679 z 1998 r.). 
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 
ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 
według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność 
wyrobu budowlanego; 
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
e) inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane. 
Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione  
w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót 
budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót 
budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888), 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne, 
część I (wyd. ARKADY), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi 
zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859), 
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
- Instrukcjami montażu, 
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez 
producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI 
SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system 
kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 
- jakość użytego materiału, 
- atesty na materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny 
- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości, odbioru wyrobów  
i robót budowlanych w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w 
„CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych  
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych  
z Zamawiającym. 

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) Odbiór częściowy, 
2) Odbiór ostateczny końcowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do 
Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. 
Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu 
sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych robót z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Inwestora. 
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Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 
- protokołów odbiorów częściowych, 
- terminowości wykonania robót, 
- przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 
- protokołów z pomiarów i badań, 
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu odbioru robót budowlanych  
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI 
SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przedmiar robót, 
Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB i SSTWiORB. 
 
 

11 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BRANŻA BUDOWLANA 

Adres obiektu: 74-101 Gryfino ul.11Listopada 16d , działka nr 21/55 obr Gryfino 4 . 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty 
rozbiórkowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych: 
Rozbiórka balustrad stalowych na poziomie +1,60m  
Rozbiórka fragmentu cokołu w linii balustrady rozebranej w miejscu projektowanej furtki. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 
otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 
odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiórce budynków z 
prefabrykatów — z rozwiązaniem w rozbieranym budynku podstawowych węzłów i stosowanych w nich 
połączeń, jak również otrzymać dokumentacje, określającą kolejność demontażu poszczególnych 
prefabrykatów oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki 
budynku. 
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 
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rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć 
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 
rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Do 
usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach, 
schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, 
słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy 
znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i 
objazdy wyraźnie oznakować. Pozostałe Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI 
OGÓLNEJ” STWiORB. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Do wykonania rozbiórek może być użyty dowolny lekki sprzęt (elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu przystosowanymi do tego celu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1-5 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został  
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
10. Dokumenty odniesienia 
· Przedmiar robót, 
· Kosztorys ofertowy, 
· Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
· STWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 
ziemne – wykopy pod fundamenty 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją fundamentu pod platformę. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów pod fundament. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
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Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Grunt rodzimy składający się z piasków drobnych i pylastych, piasków grubych i średnich oraz żwirów i 
pospólki.. 
3.SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 
projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez Inżyniera. 
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową. 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie 
posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta 
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą 
opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inżyniera. 
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego). Z uwagi na 
możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego nachylenia 
skarpy 1:1. 

(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
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(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę .. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
 zapewnienie stateczności skarp 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 
Pomiary kształtu wykopu. 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonywanych robót, która 
stanowi podstawę płatności określa się wg wzoru: 

 21213

1
GGGGhV   

gdzie: 
G1 – pole rzutu dna wykopu, 
G2 – pole powierzchni górnych skarp wykopu, 
h – średnia głębokość wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

fundamentowe, 
 dziennik budowy. 

8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
 rzędnych wykopu. 

8.3. Odbiór końcowy . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za 1m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i 
załadowanie, odwiezienie go na wskazane przez Inżyniera miejsce, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna 
wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zbrojenie i 
betonowanie konstrukcji 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
polegających na wykonaniu fundamentu żelbetowego pod projektowaną platformę 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie .  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z 
chudego betonu i innych robót.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 
żelbetowa płyta fundamentowa + podbudowa z chudego betonu 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  
realizacji umowy 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie   
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 



 
15 STWiOR Platforma do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul.11Listopada 16d 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 
budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25 mm. 

2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o 
lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej 
od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych 
w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z 

wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
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C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 
do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny 
spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
Inżyniera  

B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. 

C. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je 
ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i 
wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. 
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E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania 
należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową 

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z projektem. 

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych. 

I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 

prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego 
betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 

miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 
nie mogą zostać pod tynkiem. 

5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
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. 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 

układ zbrojenia. 
C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 

wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych 
rysunków roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. 
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
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A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 

B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 

C. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 

D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
E. Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w 

pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia 
jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej 
wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 

kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 

5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu 
realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi 
być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami 
badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 
wytwórni. 

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i 

specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier 
wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 
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- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 

kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

D. Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

E. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 

tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem 
betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno 
być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego 

opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 

transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym 
przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie 
powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy 

nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 

cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 
o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na 
miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
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wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania. 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody 
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli 
nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej 
od 30 oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić 
składniki mieszanki. 

B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, 
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. Nie dotyczy 
5.4.7. Drobne naprawy 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. 
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

5.4.8. Prace wykończeniowe 
A. Normalne wykończenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 

kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować 
tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do 
malowania. 
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C. Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

D. Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu 
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni 
powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, 
zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

E. Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a.   Ściany fundamentowe 
b.   Ściany i płyty 
c. Przejścia 
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne 

 e.   Pozostałe 
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym 
a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem 
chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
A. Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym 

punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
B. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 

Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 

zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 
kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy 
poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie 
powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 

cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików 
do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
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C. Ściany 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w 

celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 

deskowań. 
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 

D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 

utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 

pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na 
całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 

E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 
6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 
robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej.  
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Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250  - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003  - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – montaż balustrad 
 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac wykończeniowych takich jak montaż balustrad stalowych oraz montaż furtki stalowej  na poziomie 
+1,60m 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i mające na celu 
wykonanie balustrad metalowych schodów i daszków zewnętrznych nad wejściami. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
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projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac wykończeniowych powinny mieć: 
–Aprobaty Techniczne lub Być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
–Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
–Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
–Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
–na opakowaniach produktów z ograniczona data przydatności powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien Być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania prac wykończeniowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania elementów ślusarki; balustrad ze stali nierdzewnej powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Elementy ślusarki powinny Być montowane bezpośrednio po dostarczeniu od producenta. Składowane 
na miejscu budowy, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przechowywać w zamkniętych , 
suchych pomieszczeniach. 
3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty należy wykonywać przy użyciu ręcznych narzędzi do montażu odpowiadających wymogom 
systemu oraz narzędzi ślusarskich i ręcznych elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 
Elementy należy przewozić w osłoniętych przed działaniem warunków atmosferycznych pojazdach. 
Elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż balustrad należy wykonać po wykonaniu posadzki lastrykowej. Montaż odbywa się za pomocą 
ocynkowanych śrub rozporowych lub klejonych. 
Płyty OSB /osłony boczne schodów/ należy osiatkować i otynkować tynkiem mineralnym. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 
Kontrola wykonania montażu ślusarki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru w odniesieniu do gotowego zamontowanego elementu. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i sposoby ich 
zamontowania są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest mb zamontowanej balustrady oraz furtki. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót montażowych ślusarki stanowi stwierdzenie zgodności ich 
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wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania montażu. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, robota nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
–poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
–jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości , obniżyć cenę, 
–w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać i ponownie wykonać roboty. 
Zakończenie odbioru 
Odbiór montażu ślusarki potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Wykonanie montażu balustrad. 
Płaci się za ustalona ilość mb zamontowanych balustrad która 
obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, 
– montaż ślusarki 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo. Schody. Terminologia 
PN-ISO 3881:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Schody i otwory przeznaczone na 
schody. Wymiary koordynacyjne 
PN-EN 300-1:2000 Płyty OSB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – montaż podnośnika 
platformowego osobowego 
 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu podnośnika 
platformowego do pionowego transportu osób niepełnosprawnych 
1.2  Zakres stosowania ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
Dostawę i montaż podnośnika platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych 
1.3  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
Zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem 
1.4 Informacje dotyczące terenu montażu: 

Montaż platformy miejsca przed ścianą zachodnią budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie w 
narożniku przy styku 2 ścian oporowych od strony parkingu  

 
  

Należy zatem zapewnić swobodne dojście do  budynku , oraz do miejsc parkingowych. 
Miejsce montażu zabezpieczyć zgodnie z zasadami BHP. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
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2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca winien przedstawić inwestorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polska Normą, lub inne prawnie określone 
dokumenty. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby 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 zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Materiały i urządzenia wbudowane winny być zabezpieczone przez wykonawcę przed uszkodzeniem w celu 
zachowania ich jakości do czasu odbioru końcowego całości robót. 
2.3 Zewnętrzne platformowe urządzenie dźwigowe do komunikacji pionowej. 
Urządzenie winno być przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
Ze względu na miejsce montażu platform należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia przeciwko 
wandalizmowi. 
Wymagania stawiane projektowanemu urządzeniu : 

 Tor jazdy pionowy prostoliniowy 
 Mocowanie konstrukcji do projektowanej płyty betonowej 
 Najazd na podest platformy na wprost z parkingu poprzez stalową rampę najazdową 
 Przystanek dolny na poziomie nawierzchni kostki betonowej( chodnik przy parkingu) 
 Wymiary podestu podnośnika 900x1400 
 Wymiar całkowity podnośnika 1310 x 1520 
 wysokość podnoszenia ok.1,60m 
 Udźwig 385kg 
 Sterowanie ręczne. Dyspozycja platformą :na platformie i na przystankach – trzymając 

przycisk 
 Panel do dyspozycji ze stali nierdzewnej 
 Prędkość jazdy 0.06m/s 
 Zasilanie 230V 
 napęd śrubowy w obudowie urządzenia po lewej stronie fundamentu ( stojąc na dolnym 

przystanku) 
 drzwi przystankowe- jednoskrzydłowe, h=110cm , ręcznie otwierane, stal nierdzewna , 

wypełnienie szkło bezpieczne bezbarwne 
 bariery na platformie , h=110cm , stal nierdzewna , wypełnienie szkło bezpieczne 

bezbarwne 
 podszybie – rampa najazdowa 
 wyposażenie : panel sterowania ze stali nierdzewnej, listwa bezpieczeństwa na 

platformie , kontrola dostępu do dźwigu przy użyciu pilota przez upoważnione osoby , 
manualny zjazd awaryjny w przypadku zaniku zasilania , falownik zapewniający 
łagodny start/stop, 

 podstawa masztu, podest jezdny, osłony z blachy – wykonane ze stali nierdzewnej 
304(INOX szlif) 

 wypełnienie bramek i barier szkłem bezpiecznym bezbarwym 
 podnośnik wyposażyć w możliwość odłączania urządzenia na czas gdy Starostwo nie 

pracuje 
 podnośnik wyposażyć w dzwonek – przywołanie osoby przeszkolonej w przypadku 

trudności w uruchomieniu urządzenia 
 furtkę w ogrodzeniu na poziomie górnym wyposażyć w blokadę otwarcia w momencie 

gdy dźwig nie będzie się znajdował na poziomie górnym. 
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Gwarancja: minimum 24 miesiące wraz z serwisem. 
  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
istniejącej substancji, instalacjach i urządzeniach budynku. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Zakres robót określa rysunek usytuowania i platformy oraz wymiary podane na rysunkach 
dołączonych do niniejszej specyfikacji. 

Montaż platformy powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie 
zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. 
Wykonawca zapewni próbny rozruch oraz odbiór dźwigu przez UDT dostarczając decyzję o dopuszczeniu 
urządzenia do ruchu. 
 Zasilanie platformy należy wykonać stosując odpowiedni przekrój i liczbę przewodów ( w zależności od 
zastosowanego silnika ). Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary elektryczne i dostarczyć je 
zamawiającemu w formie protokołów pomiarowych wykazujących spełnienie odpowiednich wymagań 
bezpieczeństwa.  
 Wszelkie uszkodzenia substancji budynku należy naprawić stosując te same materiały, z których została 
wykonana uszkodzona część budynku oraz stosując taką samą technikę wykończenia. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
techiczno-ruchowej oraz zaleceniami producenta danego materiału lub urządzenia. 
4.1   kontrola materiałów 
        Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na 
numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
4.2   kontrola robót 
Badania powinny dotyczyć w szczególności:  
- prawidłowości wykonania szybu 
- prawidłowość wykonania połączeń i malowania uszkodzeń powłoki malarskiej 
5. ODBIORY ROBÓT  
 Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz umowie o wykonanie zamówienia. 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczną, protokoły badań kontrolnych jakości 
materiałów oraz wykonanych instalacji, decyzje dozoru technicznego o dopuszczeniu do ruchu, dokumenty 
potwierdzające zastosowanie materiałów i urządzeń zgodnych z odpowiednimi normami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną jeżeli  pomiary i badania  
dały pozytywne wyniki.  

   Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

5.1 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla urządzenia 
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 
zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 
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wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. 
Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacja umowy w dostarczonych 
instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 
następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacja umowy o 
stwierdzonych brakach. 
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. Właściwą 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 kompletna instrukcja konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarów i zalecana 
częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do 
najbliższego przedstawiciela producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 
sterujących i oświetleniowych. 
12 
Instrukcje musza być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
6. ROZLICZENIE ROBÓT  
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz umowie o wykonanie zamówienia. 
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Ustawa Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz. 177). 
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 
3. Ustawa o systemie oceny  zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087) 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321), ze zmianami 

opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959. 
 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) tekst jednolity uwzględniający zmiany 
wprowadzone rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz.U. Nr 4, poz. 43). 
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7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz.U. Nr 77, poz. 827) 

 
ICS 91.140.90 DŹWIGI OSOBOWE I SCHODY RUCHOME 
  
PN-M-45040:1997 Dźwigi. Dźwigi elektryczne. Terminologia      
PN-M-45043:1997 Dźwigi. Klasyfikacja        
PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi 
elektryczne   
PN-EN 81-1:2002/A1:2006 (U) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 
1: Dźwigi elektryczne Norma w jęz. obcym       
PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: 
Dźwigi elektryczne (Zmiana A2)       
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 28: Zdalne 
alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych      
PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych  
PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów dla koosób, w 
tym osób niepełnosprawnych (Zmiana A1)      
PN-EN 81-71:2005 (U) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm Norma w jęz. 
obcym        
PN-EN 81-73:2005 (U) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru 
Norma w jęz. obcym     
PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowe. 
Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych     
     
PN-ISO 9386-1:2004 Platformy podnoszące z napędem mechanicznym dla osób z ograniczoną zdolnością 
poruszania się. Zasady dotyczące bezpieczeństwa, wymiarów i działania. Część 1: Platformy podnoszące 
pionowe  
PN-ISO 9386-2:2004 Platformy podnoszące z napędem mechanicznym dla osób z ograniczoną zdolnością 
poruszania się. Zasady dotyczące bezpieczeństwa, wymiarów i działania. Część 2: Napędzane dźwigi 
schodowe dla użytkowników siedzących, stojących lub na wózkach inwalidzkich, poruszające się w 
płaszczyźnie nachylonej  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – montaż zasilania 
elektrycznego projektowanego podnośnika do pionowego transportu osób niepełnosprawnych 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji elektrycznych dla zadania: montaż podnośnika platformowego do pionowego transportu osób 
niepełnosprawnych 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót dla powyższego budynku obejmuje: 
a) Roboty przygotowawcze: 
- Wytyczenie trasy kabli i korytek wewnątrz obiektów, 
- Przygotowanie stref  dla składowania materiałów. 
b) Roboty zasadnicze: 
1. Instalacyjne: 
- wykonanie  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych  (zasilanie platformy); 
 
2. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
c) Roboty końcowe: 
1. Przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych ścian i sufitu. 
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
3. Kontrola jakości wykonanych Robót. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
umowy. 
 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów 
ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i 
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed 
prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 
przepięciami. 
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Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi  
i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
Przepust  kablowy -  konstrukcja o  przekroju  okrągłym  przeznaczona  do  ochrony kabla  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne,  spełniające  jedną  lub  więcej   z  następujących  funkcji:  zabezpieczenie,  sterowanie, 
odłączanie  
i łączenie. 
Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub może być 
przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika. 
Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie może być 
łatwo przemieszczane. 
Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 
Zabezpieczenie   przeciwprzepięciowe   –   urządzenie   zabezpieczające   inne   urządzenia   przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o 
napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii 
zasilającej. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami 
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  i 
urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są 
wyszczególnione w projekcie wykonawczym. 
Wszystkie nazwy handlowe elementów budowlanych służą określeniu parametrów technicznych i wymagań 
stawianych tym elementom. Służą określeniu poziomu jakościowego i cenowego przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,  posiadać   
odpowiednie  certyfikaty  lub   aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności  i wymagane atesty. Wszystkie 
materiały i elementy wykończenia wnętrz powinny posiadać klasyfikację ogniową NRO lub niezapalne. 
Jakiekolwiek zmiany muszą być konsultowane i zatwierdzone przez Generalnego Projektanta. 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
- przyczepa do przewożenia kabli, 
- samochód z wysięgnikiem koszowym, 
- żuraw samochodowy, 
- spawarka transformatorowa do 500A, 
- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na 
tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C.  
W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania 
wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń 
zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru środki transportu: 
- ciągnik kołowy (1), 
- samochód samowyładowczy do 5Mg, 
- samochód skrzyniowy do 5Mg, 
- samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 
- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i PN-IEC i postanowieniami umowy. 
 
5.2. Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych 
 
5.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji.  
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na 
takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) 
do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń , zaleca się mocować przed montażem 
tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami 
jednożyłowymi należy: 
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- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu 
( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze); 
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału 
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. Szafy i tablice 
rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych , 
 

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośredni na podłożu, w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy, należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w 
konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby betonem; po 
stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu. 

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do 
mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu 
przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, 
założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosować po dwie 
podkładki okrągłe (pod łeb śruby           i nakrętkę ), jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; 
przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na 
izolatorach. 

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub 
kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem; przed 
zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 
 
Po ustawieniu urządzenia należy: 
- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze , 
- zainstalować   aparaty  i  przyrządy  zdjęte  na  czas   transportu  i  dostarczone   w   oddzielnych 
opakowaniach, 
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 
 
Szyny należy łączyć ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania. Stykające się 
powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy dokładnie oczyścić i pokryć warstwą 
wazeliny bezkwasowej. 
Tory prądowe z szyn sztywnych należy przyłączać wg polskiej normy . 
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką na 
przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych 
określających skąd i dokąd dany przewód prowadzi. 
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Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie            i poza placem budowy. 
 
Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach. i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technicznych. 
Wszystkie   badania   i   pomiary  będą   przeprowadzane   przez   jednostki   posiadające   
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli Robót. 
Po wykonaniu każdej z niżej wymienionych odrębnych całości Robót należy sprawdzić zgodność 
ich wykonania           z projektem, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru oraz skontrolować 
poprawność montażu poszczególnych podzespołów. 
 
6.2.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
- wewnętrzne linie zasilające  
- układy zasilania obwodów pomocniczych, 

 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 
- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania) Pomiary 

należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi              z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 
0,25 Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji          400 V; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może 
być mniejsza od 1 Mom. 

- Pomiar kabli zasilających, 
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- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 
- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 
 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru        i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST (o 
ile strony Kontraktu nie ustaliły inaczej: 

w metrach (m) mierzy się Roboty: 
- układanie kabli instalacji wewnętrznych, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości                       i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą Robót. 
 
8.2. Warunki szczegółowe. 
Przejmując Roboty elektryczne związane z wykonaniem Robót wymienionych w punkcie 1.2 
niniejszej ST podczas kolejnych etapów odbioru, należy zwrócić szczególną uwagę na wybrane, 
niżej przedstawione aspekty tych odbiorów. 
 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Należy sprawdzić: 
a) jakość ułożenia kabli w tynku oraz w osłonach i przepustach, 
b) zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 
c) jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 
d) konserwację 
e) naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej. 
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8.2.2. Odbiór ostateczny Robót 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego Robót, 
podczas którego szczególnie należy zwrócić uwagę na: 
a) realizację zaleceń Inspektora nadzoru dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz 

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, 
b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 

komisji odbiorowej, 
c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
d) kompletności protokołów z pomiarów, 
e) kompletność DTR i świadectw producenta 
f) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji 
g) jakość wykonanych robót związanych z ułożeniem kabli w rurach, zwłaszcza dojścia do 

urządzeń i napędów docelowych, 
h) efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach odbiorczych pracujących w układzie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne –zgodnie z umową 
Płaci się za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczałtowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

3 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

4 PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 

5 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

6 PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

7 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

8 PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 

9 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 

10 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych.  Uziemienia  i 
przewody ochronne. 

11 PN-93/E-05009/61 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzenia 
odbiorcze. 

12 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

13 
 

PN-55/E-05021 
 

Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów 
i kabli 
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14 PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

15 PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

16 PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

17 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

18 PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. 
Ochrona metalowych części podziemnych. 

19 PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

20 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

21 PN-IEC 364 -4-481 i 364 
-703 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

22 PN-IEC 60364 –3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

23 PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji. 

24 PN-IEC 60364 –3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

25 PN-EN-61300-1:2000 Światłowodowe złącza i elementy bierne. Podstawowe procedury testów i 
pomiarów. Postanowienia ogólne i przewodnik. 

26 PN-EN 186260:2000 Specyfikacja typu: Złącza do światłowodów i kabli światłowodowych 
Typu S.C. 

27 PN-EN 55022:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. 
Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i 
metody pomiaru. 
 28 PN-IEC 60364 –3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

29 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

30 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

31 Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

32 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

33 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa 
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

34 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

35 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz. 
1138) z późn. zmianami. 
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