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ST.00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  dotyczących
Remontu zewn ętrznych elementów budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku przy  ul. Strzeleckiej 3 na działce o nr
ewid. 218/97, obr ęb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i  realizacji  robót
objętych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
1.3.1. Roboty podstawowe
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu realizację zadania.

Przed przystąpieniem do realizacji  robót należy zakończyć  wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez
Inwestora a stanowiącymi część kontraktu.

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić  Inwestora, który dokona odpowiednich zmian,  poprawek  czy uzupełnień.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie
zadowalającą  jakość  wykonania,  wówczas  materiały  te  zastaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zakres prac prowadzonych w budynku w ramach opracow ania bran ży budowlanej obejmie:

• demontaż istniejących rynien dachowych I spustowych
• skucie istniejących płytek na zewnątrz budynku
• rozebranie posjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej
• demontaż istniejących papapetów zewnętrznych
• demontaż istniejącego zadaszenia wraz z obróbkami blacharskimi przed wejściem do budynku
• montaż nowych rynien dachowych I spustowych (rynny spustowe nie wpięte do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wy-

dłużyc poza opaskę wokół budynku)
• uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych
• malowanie zewnętrznych ścian budynku
• naprawa pokrycia dachu (oczyszczenie ist. papy, zagruntowanie I ułożenie papy termozgrzewalnej)
• malowanie kominów z uzupełnieniem ubytków tynku
• wymiana kratek wentylacyjnych w kominach
• czyszczenie I malowanie obróbek blacharskich
• czyszczenie I malowanie krat okiennych
• czyszczenie I malowanie słupów stalowych I balustrad
• ułożenie płytek ceramicznych
• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

• wykonanie nowego zadaszenia wraz z obróbkami blacharskimi przed wejściem do budynku

1.3.2. Roboty towarzysz ące i tymczasowe
Zakres robót towarzyszących i tymczasowych obejmuje:

a)  transportowanie  w  obrębie  budowy  materiałów oraz  elementów i  wszelkiego  drobnego  sprzętu  pomocniczego  do
wykonania robót remontowych,

b)  ustawianie,  przestawianie  i  usunięcie  czasowych  podpór,  rozpór  i  rusztowań  umożliwiających  wykonanie  robót  na
wysokości,

c) bieżące sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót,

2



d) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a zawinionych przez
Wykonawcę,

e) wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń  BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znaków informacyjno-
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

f) wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, jakie mogą powstać w czasie wykonywania robót oraz przekazanie ich do
utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę własności

publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i
prywatnym w trakcie realizacji zamówienia.

Właścicielem terenu na którym wykonywane są planowane prace jest Zamawiający.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:

a) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

b) zanieczyszczeniami powietrza, gleby i wody.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  podejmie  wszystkie  niezbędne  kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie
istniejących instalacji i maszyn przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robót.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej  instalacji  lub maszyn, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji , a także Zamawiającego. Wykonawca będzie
współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi
lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.

1.4. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie

prowadzenia robót.

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,

b)  będą  podejmowane  odpowiednie  środki  zabezpieczające  przed  przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu  i
możliwością powstania pożaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektroenergetyczne.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji
robót i na terenie budowy jak i poza jego terenem.

Wykonawca  będzie  unikać  szkodliwych  działań  w  zakresie  nadmiernego  hałasu,  pylenia  i  innych  szkodliwych  dla
środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowlanych.

Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać  i gromadzić w sposób ograniczający ich
rozrzut i pylenie. 

Strefy  gromadzenia  odpadów  należy  ogrodzić  i  odpowiednio  zabezpieczyć.  Wykonawca  po  zakończeniu  robót
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym postępowaniu z odpadami.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się ożywiania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu.

1.5. Określenie podstawowych definicji i poj ęć

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1) Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,  służący do notowania
zadań  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

2)  Inżynier  -  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

3) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

4) Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  Ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w
Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

5) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową  i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera.
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6)  Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej,  dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

7) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

8) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

9) Ślepy kosztorys (Przedmiar robót) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

10) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót,  ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i za metody użyte przy budowie. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robót
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z co najmniej
jednym pełnym kompletem dokumentacji projektowej zawierającej wszelkie uzgodnienia oraz specyfikację techniczną.

W protokole przekazania terenu budowy Zamawiający określi  miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i  wodno-
kanalizacyjnej.

Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  osobę  posiadającą  ważne  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które dane osobowe zostaną podane w umowie (kierownik budowy).

Zamawiający  zapewni  nadzorowanie  robót  budowlanych  przez  inspektora  nadzoru,  z  uprawnieniami  określonymi  we
właściwych obowiązujących przepisach prawa.

Kierownik  budowy  zobowiązany jest  do  wykonywania  robót  na  warunkach  określonych  w niniejszej  specyfikacji  oraz
wykonywania  wszelkich  poleceń  inspektora  nadzoru  dotyczących  realizacji  robót  budowlanych  (min.  dotyczących
bezpiecznego wykonywania robót, sposobu i kolejności ich wykonania oraz zabezpieczenia mienia Zamawiającego).

Wszelkie  roboty  budowlane  ulegające  zakryciu  (roboty  zanikające)  podlegają  odbiorom częściowym  przez inspektora
nadzoru.

Przy ustalaniu kolejności i sposobów wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:

a) warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie, w celu zapobieżenia
wypadkom i możliwości powstania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach,

b)  warunki  zapobiegające  potrzebie  dokonywania  zmian  w  elementach  lub  częściach  obiektu  już  wykonanego  przy
późniejszym wykonywaniu całości robót,

c) potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo osób mogłoby być
zagrożone.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

Wykonawca jest zobowiązany 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
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  elementów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  jak  również  dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek,
jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze
skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacją techniczną.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  będą  uważane  za  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lu specyfikacją techniczną i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.3. Informacje o terenie budowy
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne związane z remontem zewnętrznych elementów budynku SP ZOZ
WSPRiTS w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 na działce o nr ewid. 218/97, obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka.

Projekt przewiduje niewielkie zmiany w istniejącym zagospodarowaniu działki o nr ewid. 218/97. 

Ze względu na projektowaną termomodernizację budynku, ściany zewnętrzne zostaną docieplone styropianem. Zostanie
zatem nieznacznie powiększony obrys zewnętrzny istniejącego budynku Szkoły Podstawowej.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do zatwierdzenia projekt  zabezpieczenia robót   w
okresie  trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.  Projekt zabezpieczenia powinien zawierać  szczegółowe
opisu obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany
Wykonawcy,  proponowane  przez  Wykonawcę  środki  odnowne  dla  tych  posesji  lub  zakres  robót  naprawczych  do
wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu robót.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice
informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia
i  odbioru  ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  wszelkie  niezbędne urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  przestrzegać  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

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

2) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych
i innych, a wynikające z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

1.6.6. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy.  Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

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

1.6.7. Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny  pracy.  W
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  pace  nie  były  wykonywane  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

Wszystkie  osoby przebywające  na terenie  prowadzonych  prac  obowiązuje  stosowanie  niezbędnych  środków ochrony
indywidualnej.

Używane  podczas  prac  maszyny  i  urządzenia  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  uruchomienia  przez  osoby
nieuprawnione do obsługi.

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z
podłączeniem,  sprawdzeniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje  personelu  Wykonawcy  robót  powinny  być  stwierdzone  przez  właściwą  komisję  egzaminacyjną  i
udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót  i  za wszelkie  materiały i  urządzenia używane do robót  od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  i  wytyczne  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek  sposób związane z  wykonywanymi
robotami  i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie znaków firmowych,  nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu  do sprzętu ,  materiałów lub
urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie stary, koszty postępowania, obciążenia i
wydatki wynikłe z lub z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych  pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

1.6.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie i stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  wykonania  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość zanika,
mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy,  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.6.11. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaj robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców okolicznych
budynków.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  w  strefach  pracy  ciężkiego  sprzętu  jest  zobowiązany  do  sporządzenia
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych
stron.  Koszt  wykonania  w/w  opracowań  powinien  być  ujęty  w  cenie  za  organizację  placu  budowy.  Wszelkie  koszty
uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.12. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków osi  na  drogach  publicznych  przy  transporcie
materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca uzyska  wszelkie  niezbędne zezwolenia  i  uzgodnienia  od
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy.

1.6.13. Równowa żność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są  konkretne normy i  przepisy,  które spełniać  mają  materiały,
sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powołane normy i  przepisy są  państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju  lub regionu,  mogą  być  również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice między powołanymi normami a ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi  do
zatwierdzenia.

1.6.14. Czasowe zaj ęcie terenu poza liniami rozgraniczaj ącymi
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień  z
właścicielami terenu oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego.

1.6.15. Nazwy kodów robót budowlano-monta żowych
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

2. Wymagania dotycz ące materiałów
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku
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braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych.

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym
stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad
fabrycznych i  o  długiej  żywotności  oraz wymagające minimum obsługi,  posiadające odpowiednie aprobaty,  atesty  lub
deklaracje zgodności.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
robót.  Wykonawca przed użyciem powinien dostarczyć  Zamawiającemu przedłożenie materiałowe do zaakceptowania,
wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału
ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru do wbudowania.

Materiały  nie  spełniające wymagań  zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z  placu  budowy,  bądź  złożone w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów nie spełniających wymagań do robót innych niż
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą  się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub
aprobatą  techniczną.  Wszystkie  materiały użyte do wykonania zadania muszą  posiadać  świadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych
dokumentów.

Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia wymagań technicznych,
formalnych  i  estetycznych,  dlatego  Wykonawca  jest  zobowiązany  uwzględnić  w  swojej  ofercie  cenowej  wszystkie
świadczenia (roboty) wstępne, pomocnicze i dodatkowe oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego
wykonania robót i eksploatacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz
sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń.

Wykonawca przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją lub wytycznymi inwestora i zaakceptować
wszystkie  dokumenty,  wchodzące  w  skład  dokumentacji  przetargowej.  Wykonawca  nie  będzie  mógł  w  późniejszym
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uzgodnieniem świadczenia w przedmiarze lub wynikającym z samej koncepcji wykonania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonane prace aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać
w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć  wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały
zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.

Do  Wykonawcy  należą  wszelkie  niezbędne  zabiegi  formalne,  mające  na  celu  uzyskanie  certyfikatu  zgodności  od
upoważnionych jednostek.

Do Wykonawcy robót będących przedmiotem zamówienia należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe:

a) zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,

b)  przygotowanie  dokumentów  koniecznych  do  otrzymania  niezbędnych  zezwoleń  i  wniosków  o  dopuszczenie  do
użytkowania.

Wykonawca winien stosować wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów,
dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność  z Polskimi Normami deklaracją  zgodności  wydaną  na
własną  odpowiedzialność.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca powinien stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadające stosowne
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonych dokumentów przetargowych nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i  użytkowych remontowanego obiektu,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany materiałów i  elementów określonych w
dokumentach przetargowych na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacji.

Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych jakościowo (o parametrach równoważnych lub wyższych) materiałów i
produktów w odniesieniu do wymienionych w przedmiarach i kosztorysach oraz dokumentacji projektowej materiałów i
produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, iż zastosowane przez niego materiały i produkty posiadają
cechy równoważne do wskazanych w dokumentacji (przedmiarach, kosztorysach, dokumentacji projektowej).

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić  wszystkim materiałom właściwe warunki  przechowywania i  składowania zapewniające
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  stosowania  (powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  wpływami
czynników  atmosferycznych).  Ponadto  sposób  składowania  powinien  zabezpieczać  spełnienie  warunków  BHP.
Odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  w  czasie  przechowywania  i  składowania  ponosi  Wykonawca.
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w magazynach zamkniętych. Rury winny być
składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania powinna być  płaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w
sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.
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Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,  protokołami  odbioru
technicznego  oraz  atestem  zgodności  z  normą.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod
względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom.

2.3. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do
wykonania robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobycia  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest
do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie trwania robót.

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z ternu budowy i złożone w miejscu
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli  Inżynier zezwoli  Wykonawcy na użycie  tych materiałów do innych robót,  niż  te  dla
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez
Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub specyfikacja  techniczna przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności  stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki:

a)  Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
przeprowadzenia inspekcji.

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów
przeznaczonych do realizacji robót,

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu, maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, maszyn, urządzeń, itp. 

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy.  Jego  liczba  i  wydajność  musi  gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym w umowie.

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
Inwestorowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane
przepisami. Jaki kolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Maszyny i  urządzenia techniczne należy eksploatować,  konserwować  i  naprawiać  zgodnie z instrukcją  producenta, w
sposób zapewniający ich poprawne działanie.

Maszyny,  urządzenia  i  inny sprzęt  elektryczny używane na budowie powinny być  ustawione i  użytkowane zgodnie z
wymaganiami producenta i ich przeznaczenie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,  stosowane
wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez wyznaczone osoby.

4. Wymagania dotycz ące środków transportu
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 i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym
umową.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  materiały  z  demontażu  oraz  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, urządzeń
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
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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. 

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

Wykonawca jest zobowiązany do budowy stanowisk służących do mycia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi
publiczne i dojazdowe wokół terenu budowy.  W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń  nawierzchni dróg publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Błędy popełnione przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną  usunięte przez Wykonawcę  na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie
przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez  Inżyniera  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty budowlane
Szczegółowy zakres tych robót określony został w dokumentacji projektowej będącej podstawą  do sporządzenia oferty
Wykonawcy oraz w przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać polecenia Inwestora w zakresie
tychże prac.

5.3. Roboty monta żowe
Zakres  robót  montażowych  określony  został  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  materiałach
przetargowych.

5.4. Ogólne warunki monta żu urządzeń
Urządzenia należy montować  zgodnie  z  DTR oraz instrukcją  montażu poszczególnych urządzeń  dostarczoną  wraz z
urządzeniem przez producenta urządzenia. Lokalizacja urządzeń wskazana została w dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Zasady kontroli jako ści robót
Kontrola  związana z wykonaniem przedmiotowych robót  powinna być  przeprowadzona w czasie  wszystkich faz  robót
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. Sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych lub wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

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

Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość  tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.
Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą
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dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na
zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów w miejscu ich wytwarzania
(pozyskiwania),  a  Wykonawca  i  producent  materiałów powinien  udzielić  mu  niezbędnej  pomocy.  Inżynier,  dokonując
weryfikacji  systemu  kontroli  roót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami  specyfikacji  technicznej  na  podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inżynier  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze
się wyłącznie ma własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.  Może  również  zlecić,  sam  lub  przez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tyli te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami  technicznymi określony mina
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b)  deklarację  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z polską  normą  lub aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1 i które spełniają wymogi
specyfikacji technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  specyfikację  techniczną,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań  wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Pozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania
się.  Decyzje  Inżyniera  wpisane  będą  do  dziennika  budowy.  Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.6.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary
wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  rejestru
obmiarów.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inżyniera.

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawionego wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą  wpisane do rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością określoną w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inżyniera.

Wszystkie  urządzeni  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez  Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny, dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodności wykonania robót z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoły wykonanych badań odbiorczych;

- dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z  których  wykonano instalację;

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy roboty wykonane są zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzić zgodność wykonania robót   z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

- sprawdzić zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną;

- sprawdzić jakość zastosowanych materiałów; sprawdzić sposób prowadzenia przewodów; 

Odbiór   końcowy   kończy   się   protokolarnym   przejęciem   instalacji   do   użytkowania   lub   protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Podstawa płatno ści
Podstawą  płatności jest podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół końcowy wykonania robót. Zapłata nastąpi
zgodnie z umową za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwi ązane
- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z późniejszymi zmianami)
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-  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z późniejszymi zmianami)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu pobierania i badania
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz.1387)

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z 2006r. z późniejszymi
zmianami)

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania
znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Właściwe i obowiązujące normy, instrukcje, wytyczne, poradniki obowiązujące w budownictwie.

ST.01 – Roboty rozbiórkowe
KOD CPV: 45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej są  wymagania dotyczące realizacji  robót rozbiórkowych
dotyczących  Remontu zewn ętrznych elementów budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku prz y ul.  Strzeleckiej  3 na
działce o nr ewid. 218/97, obr ęb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i  realizacji  robót
objętych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

- demontaż istniejących rynien dachowych I spustowych
- demontaż istniejących obróbek blacharskich
- rozbiórka ściany działowej gr. 12,0cm
- demontaż istniejących stalowych bram garażowych
- demontaż słupa stalowego
- demontaż luksfer od strony wschodniej budynku
- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie południowej budynku

Prace demontażowe i wyburzeniowe prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek elementów budowlanych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót oraz ich zgodność  z  umową,  projektem, pozostałymi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.MATERIAŁY
Występują jedynie materiały z rozbiórki, np. gruz ceglany, gruz betonowy, elementy stalowe, szkło, elementy metalowe.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania robót
Zastosowane rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  rozbiórkowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zastosowanych
technologii  oraz  warunkami  BHP  obowiązującym  w  konkretnej  dziedzinie  ich  zastosowania,  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.

Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować:

a) szczotki do czyszczenia powierzchni, młotki, przecinaki, itp.

b) narzędzia ręczne lub urządzenia mechanicznego skuwania elementów betonowych, ceglanych,

c) urządzenia transportu z rozbieranych konstrukcji, np. kosze zsypowe, wciągarki, ładowarki,
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d) rusztowania do prac na wysokości ustawione zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

4.2.Transport materiałów
Materiały  wymagane do  wykonania  robót  rozbiórkowych  należy  transportować  środkami  transportu  zaakceptowanymi
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić  zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych i demonta żowych
Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe i demontażowe. Przed przystąpieniem
do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu,
wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych.

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,  dokładnie  przestrzegając  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Szczególnie  ostrożnie  należy  przeprowadzać  rozbiórkę  elementów  budynku
przeznaczonego do odbudowy, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki. Najbardziej
podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek obejmują:

a) należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy
pozbawione części podpór i tym podobne,

b) gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalnie kryte zsypy, w żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez
okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy,

c) rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez zwalanie ich lub wyburzenie ich
materiałami  wybuchowymi,  w  szczególnych  okolicznościach  wywołanych  względami  ostrożności  rozbiórkę  należy
wykonać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych,

d)  rozbiórkę  elementów żelbetowych należy wykonywać  niewielkimi  odcinkami,  odbijając uprzednio warstwę  ochronną
betonu  i  przecinając  pręty  zbrojenia  za  pomocą  aparatów  tlenowych,  do  rozbijania  betonu  zaleca  się  stosować
narzędzia pneumatyczne,

e) elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi,

f) wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się
do ponownego użycia,

g) robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym
łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składać w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu
przez Wykonawcę  pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy
należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska
uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci.

Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. Elementy i materiały
pochodzące  z  rozbiórki  (odpady)  powinny  być  usunięte  z  terenu  budowy  w  terminie  i  w  sposób  niekolidujący  z
wykonywaniem robót.

Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można
spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów (demontaż konstrukcji dachu),
należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości 2,4 m od terenu i
mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań.

Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty należy przeprowadzić tylko i wyłącznie
pod  nadzorem  osób  uprawnionych.  Wyburzenia  i  demontaż  wykonać  zgodnie  z  oznakowaniami  w  dokumentacji
rysunkowej.

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi trzeba sprawdzić czy wskutek osiadania ścian ościeżnice nie spełniają
podpory dla danej części ścian w tym wypadku skrzydła okienne i drzwiowe należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice
zaś  wyjąć  dopiero po  rozebraniu  górnej  części  ściany lub ścianek działowych.  Jeżeli  nie  są  obciążone zaleca się  je
wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca
się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

Ściany nośne można rozbierać  dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. Materiały uzyskane z rozbiórki ścian należy
ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na miejsce składowania.
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5.3. Transport materiałów rozbiórkowych
Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport gruzu i
materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych
na budowę.

Wybór rodzaju transportu  materiałów porozbiórkowych powinien być  dostosowany do objętości  mas gruzu,  odległości
transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i
przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż
2.0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych.

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany:

- transport ręczny,

- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odległości
mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jako ści robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  odbywa  się  na  bieżąco  po  zakończeniu  każdego  etapu  robót  rozbiórkowych  i
demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi
w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po zakończeniu każdego etapu robót.
Ma to  na  celu  prawidłowe wykonanie  zleconych prac  w ustalonym w umowie  terminie.  Zaniedbanie  tego  obowiązku
prowadzić  może  do  nawarstwienia  się  kolejnych  błędów,  co  w  konsekwencji  skutkować  będzie  złą  jakością  prac,
koniecznością  dokonywania  poprawek  i  ewentualnością  zastosowania  kar  umownych  przez  zleceniodawcę.  Kontrola
jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:

a) wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,

b) sprawdzeniu braku zagrożeń  na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń  obiektu oraz terenu do niego
przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,

c)  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania  lub   pozostających  w
konstrukcji,

d) prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,

e) wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,

f) sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawą  dokonania obmiarów jest projekt  architektoniczny, przedmiary robót,  specyfikacje techniczne, wizja lokalna,
określające zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

a) elementy stalowe – [kg]

b) dach – [m2]

e) elementy pozostałe - [szt]

8. OBDIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Rozliczenie robót rozbiórkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

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

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

a)  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego,

b) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiary,
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b) sprawdzeniu braku zagrożeń  na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń  obiektu oraz terenu do niego
przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,

c) rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,

d) montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),

e) transport poziomy i pionowy materiałów z rozbieranych elementów,

f) układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,

g) wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

h) wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,

i)  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania  lub  pozostających  w
konstrukcji,

j) sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym,

k) utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,

l) oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,

m) oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,

n) sprawdzenie prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,

o) wywóz gruzu i unieszkodliwienie odpadów z miejsca budowy,

p) koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

r) koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I – Budownictwo ogólne – rozdział 1 –

ogólne warunki wykonania robót budowlano-montażowych,

2)  Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  z dnia 30 października 2002r.  w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.
1596 z późniejszymi zmianami).

ST.02 – POKRYCIE DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE
Kody CPV: 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie  wykonywani a  pokry ć  dachowych i  konstrukcji  dachowych i  inne
podobne roboty specjalistyczne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z pokryciem dachowym, obróbkami blacharskimi wraz z rynnami i rurami spustowymi dotyczących Remontu
zewnętrznych elementów budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku przy u l. Strzeleckiej 3 na działce o nr ewid. 218/97,
obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

a) wykonanie nowych pokryć dachowych,

b) wykonanie nowych obróbek blacharskich,

c) wykonanie montażu rynien i rur spustowych,

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę  do wykonania tych robót  są  przestawione w projekcie  budowlanym na
rysunkach technicznych oraz opisie technicznym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych wykonywaniem robót pokryć dachowych, obróbek blacharskich
oraz rynien i rur spustowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,
pozostałymi  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  dokumentów  wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. DOKMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZESDATAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
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a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania, 

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.

2.2. Rodzaje materiałów
Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją wykorzystane powinny być materiały:

a) papa termozgrzewalna (wg dokumentacji),

b) rury dachowe i rynny spustowe PVC

c) materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych.

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Papy
papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest grubo ziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią z two-
rzywa sztucznego.Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200g/m2

- modyfikowana elastomerem SBS

- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 850 / 650N

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%

- giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C

- grubość min.5,2mm ± 5%

2.2.2 Roztwór asfaltowy 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622

2.2.3 Klej bitumiczny 

2.2.4 Kominki wentylacyjne 

2.2.5 Blacha stalowa (ocynkowana)

Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm

3. SPRZĘT
Roboty objęte niniejszą specyfikacją mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  użycia  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót związanych z wykonaniem pokryć
dachowych,  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

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

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokonać  pomiarów  połaci  dachowej  sprawdzić  poziomy  osadzenia  wpustów
dachowych,  wielkość  spadków  dachu  oraz  ilości  przerw  dylatacyjnych  i  na  tej  podstawie  precyzyjnie  rozplanować
rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac
pozwoli  na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić  w
temperaturze nie niższej niż:

- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszcze-
niach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem .Nie należy prowadzić prac dekar-
skich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstęp-
nego wykonania obróbek detali dachowych (kominów, kominków wentylacyjnych) z zastosowaniem papy zgrzewalnej pod-
kładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych
spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pa-
sów podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż
1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w
miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym
przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona bę-
dzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości za-
kładu (12 –15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości
0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy doci-
snąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się
wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze
papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm 

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i po-
nownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne,
jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układa-
nych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Obróbki  blacharskie powinny być  przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym. Obróbki  blacharskie z
blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze
nie  niższej  niż  –  15°C.  Robót  nie  można  wykonywać  na  oblodzonych  podłożach.  Obróbki  blacharskie  powinny  być
dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób,
aby zastępował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.3. Rynny i rury spustowe
Uchwyty do rynien dachowych należy montować w warstwach przekrycia o wyregulowanym spadku poprzecznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25 m.

Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  powinny  być  dostosowane  do  wielkości  odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe oraz uchwyty powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normach.

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładno ści wykonania robót
Roboty  związane z  wykonaniem obróbek blacharskich oraz rynien i  rur  spustowych muszą  być  wykonane zgodnie z
określonymi  powyżej  wymaganiami.  Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia
powyższych  prac.  Odrzucone  elementy  zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny  Wykonawcy.  Wszelkie
naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie  uszkodzenia  wykonanych  elementów  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  Inspektora  Nadzoru  co  do  sposobu  wykonania  naprawy.  Powierzchnia
uszkodzeń  lub cały wadliwy element misi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy
określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przestawić i przekonsultować z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania
robót.

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  dotyczących  przyjęcia
materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,  potwierdzających
zgodność  użytych  materiałów  za  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami.
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej i instrukcji producenta.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonywanych  robót,  szczególnie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  oraz
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów.

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

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

Jeżeli  nie ma warunków, aby sprawdzenie przeprowadzić  po deszczu, należy wybrane miejsca poddać  przez 10 min.
działaniu  wody,  powodującego  wpływanie  wody  w  kierunku  od  kalenicy  do  okapu  i  jednocześnie  obserwować,  czy
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworząc zacieki.

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót  ciesielskich  z
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,
określającą  zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji  jest załączony do dokumentacji projektowej
przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

a) 1 [m2] pokrytej powierzchni.

b) 1 [m2] obróbek.

c) 1 [mb] rynien i rur spustowych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

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:

a) dla pokryć dachowych i obróbek blacharskich:

  - przygotowanie,

  - ułożenie pokryć dachowych,

  - zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

  - uporządkowanie stanowiska pracy,

b) dla rynien i rur spustowych:

  - przygotowanie,

  - zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

  - uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe.

ST.03 – ROBOTY MALARSKIE
Kody CPV: 45.44.21.00-8 Roboty malarskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  robót  malarskich  dotyczących  Remontu  zewn ętrznych  elementów  budynku  SP  ZOZ
WSPRiTS w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 na działce o nr  ewid. 218/97, obr ęb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót malarskich zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót malarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,
pozostałymi  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  dokumentów  wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  przez  inne  materiały  o
analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.6. DOKMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZESDATAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania, 

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.

Wymagania  szczegółowe  dotyczące  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją
określone zostały w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały do wykonania podłoży i posadzek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

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

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej.

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się  do dyspozycji Wykonawcy i musi  odpowiadać  przyjętej
technologii.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Dostawa  materiałów odbywać  się  będzie  środkami  transportowymi  zapewniającymi  dostarczenie  materiałów w stanie
nieruszonym i zabezpieczającymi przed wszelkimi uszkodzeniami.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wymagania szczegółowe
Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem robót malarskich określone zostały w dokumentacji projektowej.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty tynkarskie.

Podłoże posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków zaprawą
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy, itp.

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  -8stC.  W  okresie  zimowym
pomieszczenie należy ogrzewać.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakości podlega:

a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,

b) sprawdzenie wsiąkliwości,

c) sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

d) sprawdzenie czystości,

e) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich,

f) sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. Wykonawca jest
zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych posadzek z natury.

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoża do spodu stropu.

Ilość  tynków określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

a) 1 [m2] wykonanych powłok malarskich.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót.

Odbiorowi podlegają:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich,

b) sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża,

c) jakość zastosowanych materiałów,

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
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:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
c) dostarczenie materiałów i sprzętu,
c) ustawnie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości,
d) przygotowanie podłoża,
g) wykonanie powłok malarskich,
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
i) likwidację stanowiska pracy.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe.

ST.04 – POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
Kody CPV: CPV 45431000-7 - Posadzki z płytek ceramiczny ch (gresowe) 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem posadzek z płytek ceramicznych w ramach zadania pn. Remontu zewn ętrznych elementów budynku SP
ZOZ WSPRiTS w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 na działce o nr ewid. 218/97, obr ęb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj ętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie podłóg z posadzką  z płytek ceramicznych w budynku oraz na
schodach zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  dokumentów wymaga  akceptacji  Inspektora
Nadzoru. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o
analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.6. Dokmentacja, któr ą należy przesdatawi ć w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania, 

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe.Podłoże dla warstwy
posadzkowej  stanowi  warstwa  betonu  na  gruncie,  odpowiadająca  pod  względem  wytrzymałości  PN-B-04500.  Płytki
przeznaczone  na  posadzki  powinny  charakteryzować  się  niską  nasiąkliwością  i  ścieralnością  (kl.  min.  IV),
antypoślizgowością,  odpornością  na  uderzenia,  płytki  stosowane  na  zewnątrz  budynków  mrozoodpornością.  Należy
zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe,do wypełnienia spoin zostaną użyte
gotowe  masy  do  fugowania.  Zaprawy  klejowe  i  masy  dofugowania  charakteryzują  się  wodoodpornością,
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia
atesty. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.

Wymagania  szczegółowe  dotyczące  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją
określone zostały w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materiały do wykonania podłoży i posadzek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

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

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej.

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się  do dyspozycji Wykonawcy i musi  odpowiadać  przyjętej
technologii.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Dostawa  materiałów odbywać  się  będzie  środkami  transportowymi  zapewniającymi  dostarczenie  materiałów w stanie
nieruszonym i zabezpieczającymi przed wszelkimi uszkodzeniami.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wymagania szczegółowe
Podkład powinien być  wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5ºC.
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną
min. 20 MPa (beton kl. B-15).Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian.  W podkładzie cementowym należy wykonać
szczeliny dylatacyjne. Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Za-
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prawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa po-
winna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kie-
runkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z rów-
noczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochy-
lonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony powinien być
wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch
warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową
do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zapra-
wę klejową należy przygotować  mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody.
Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układa-
niu posadzek na zewnątrz budynków zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek
wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok.
5mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą
do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę.
Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą
z tworzyw sztucznych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakości podlega:

a) sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

b) sprawdzenie wykonania podkładu, 

c) sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek gresowych. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. Wykonawca jest
zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych posadzek z natury.

7.2. Jednostki obmiarowe
Podłoża betonowe oblicza się w m3. 

Posadzki oblicza się w m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwo-
ści. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

– podczas układania podkładu, 

– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

– jakości zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

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:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie materiałów i sprzętu,

c) przygotowanie podłoża,
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d) wykonanie posadzki z płytek gresowych,

e) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

f likwidację stanowiska pracy.

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe.

ST.05 – CZYSZCZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH
Kody CPV: CPV 45262000-1 – Specjalne roboty budowlane i nne ni ż dachowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
czyszczeniem elementów stalowych i metalowych w ramach zadania pn. Remontu zewn ętrznych elementów budynku
SP  ZOZ  WSPRiTS  w  Płocku  przy  ul.  Strzeleckiej  3  na  dział ce  o  nr  ewid.  218/97,  obr ęb  ewidencyjny  9  –
Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie podłóg z posadzką  z płytek ceramicznych w budynku oraz na
schodach zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  dokumentów wymaga  akceptacji  Inspektora
Nadzoru. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o
analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.6. Dokmentacja, któr ą należy przesdatawi ć w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania, 

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY
Materiały pomocnicze usprawniające czyszczenie konstrukcji i elementów stalowych.

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

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej.

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się  do dyspozycji Wykonawcy i musi  odpowiadać  przyjętej
technologii.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wymagania szczegółowe
Usunięcie wad złącz spawanych, ostrych krawędzi, kraterów i wgnieceń na powierzchni. 

Odtłuszczenie i usunięcie zanieszczyszczeń, usunięcie rdzy, zgorzelin i starych powłok malarskich.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie na zasadzie wizualnej oceny przygotowania powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich złącz
spawanych, krawędzi, kraterów. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. Wykonawca jest
zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych posadzek z natury.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiaru jest m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwo-
ści. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości wykonanego czyszczenia elementów stalowych.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

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:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie materiałów i sprzętu,

c) czyszczenie elementów stalowych

d) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

e) likwidację stanowiska pracy.

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe.

ST.06 – ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH POWŁOKAM I MALARSKIMI
Kody CPV: CPV 45262000-1 – Specjalne roboty budowlane i nne ni ż dachowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
czyszczeniem elementów stalowych i metalowych w ramach zadania pn. Remontu zewn ętrznych elementów budynku
SP  ZOZ  WSPRiTS  w  Płocku  przy  ul.  Strzeleckiej  3  na  dział ce  o  nr  ewid.  218/97,  obr ęb  ewidencyjny  9  –
Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  przy pokrywaniu powłokami  malarskimi  stalowych
elementów budynku i obejmują:

- przygotowanie powierzchni do malowania

- nanoszenie podkładu gruntującego
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- malowanie nawierzchniowe

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość  materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania ogólne.

1.6. Dokmentacja, któr ą należy przesdatawi ć w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania, 

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY
Do zabezpieczania konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farba do gruntowania – 2 warstwy

- farba nawierzchniowa – 2 warstwy

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

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej.

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się  do dyspozycji Wykonawcy i musi  odpowiadać  przyjętej
technologii.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wymagania szczegółowe
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić.  Oczysczenie polega na usunięciu  z powierzchni stalowych
zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlegają:

- sprawdzenie zgodności pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,

- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

- pomiar grubości naniesionych powłok

- pomiar przyczepności pokrycia po podłoża

- odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. Wykonawca jest
zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych posadzek z natury.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiaru jest m2. 
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Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwo-
ści. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbiorowi podlega: odbiór pokryć malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

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:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie materiałów i sprzętu,

c) malowanie elementów stalowych

d) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

e) likwidację stanowiska pracy.

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe.

ST.07 – TYNKOWANIE
Kody CPV: CPV 45410000–4 - Tynkowanie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
tynkowaniem cokołu w ramach zadania pn. Remontu zewn ętrznych elementów budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
przy ul. Strzeleckiej 3 na działce o nr ewid. 218/97 , obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności przy wykonywaniu tynków zewnętrznych żywicznych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość  materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania ogólne.

1.6. Dokmentacja, któr ą należy przesdatawi ć w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania, 

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY
Tynk  żywiczny  mozaikowy  oparty  na  bazie  wodnej  dyspersji  żywicy  akrylowej  i  kolorowych  grysów marmurowych  w
systemie obejmującym jednocześnie siatkę zbrojącą, profile narożne, startowe i dylatacyjne. Właściwości: 

– wodoodporny,

– mrozoodporny,

– odporny na uderzenia mechaniczne,

– trwały,

– łatwy w użyciu,

– średnioziarnisty 3mm,

– ciężar objętościowy 1650kg/m2,
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– przyczepność > 0,1N/mm2,

– wsp. oporu dyfuzyjnego m=60,

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu tynków żywicznych wykonawca powinien korzystać  z  mieszarki  do zapraw,  agregatu tynkarskiego,
betoniarski wodnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę, elektronarzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wymagania szczegółowe
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej
0ºC.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Masę tynkarską należy mieszać ręcznie. Zaleca się mieszanie kilku wiader w większym pojemniku, w ilości odpowiedniej
dla wielkości poszczególnych zamkniętych fragmentów elewacji.  Do mieszania i nanoszenia używać wyłącznie narzędzi
ze stali nierdzewnej. Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda, nie wolno stosować na ścianach narażonych na
podciąganie kapilarne wody.Dla tynków średnioziarnistych płyn gruntujący nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub
pędzla. Starannie   rozprowadzać   w   obu   kierunkach,   aby   podłoże   było   obficie   nasycone.   Pozostawić   do
wyschnięcia (ok. 12 godz.).Tynki średnioziarniste nakładamy na przeschnięty płyn gruntujący. Tynk nanosić pacą ze stali
nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze  w jednym kierunku. Tynku nie zaciera się. Przynajmniej przez
5-6 dni od nałożenia tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej.

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlegają:

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- przyczepności tynków do podłoża,

- grubości tynków,

- wyglądu powierzchni tynków,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dokumentacja projektowa. Wykonawca jest
zobowiązany dokonać pomiaru powierzchni wykonanych posadzek z natury.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2).

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwo-
ści. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej.

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:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie materiałów i sprzętu,

c) wykonanie tynków żywicznych

d) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

e) likwidację stanowiska pracy.

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem Polskie Normy i normy branżowe.


