KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Specyfikacje Techniczne
Kod CPV:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
związanych ze szkolnictwem
45.214.200-2

Wykonał: inż. Krzysztof Strzyż_
Upr. Bud. Nr 4891/Gd/91
Przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Nr ewidencyjny POM/BO/4649/01

__________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
1
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST- 00 00 00 WYMAGANIA OGÓLNE.................................................................................................................... 12
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT WYKONAWCY
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE..................................................................................................... 28
ST-01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ........................................... 28
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT.
8. ODBIÓR ROBÓT.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-D.02.00.00 BRANŻA DROGOWA..................................................................................................................... 34
ST-D.02.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................................ 34
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D.02.01.00. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.......... 51
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

____________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
2
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-D 02.02.00 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ ................................................................................. 56
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D 02.03.00 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. III.................................................................... 59
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D.02.04.00. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOAA........................................................................... 65
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8.ODBIÓR ROBÓT
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST- D-02.05.00. WARSTWA MROZOOCHRONNA - ODSĄCZAJĄCA ................................................................. 69
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZET
4.TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

___________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

3

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-D-02.06.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM......................................... 77
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI
7. OBMIAR ROBÓT.
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D.02.07.00. PODBUDOWA Z BETONU .................................................................................................................. 89
1. WSTEP
2. MATERIAŁY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D–02.08.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ .................................................. 102
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT.
8. ODBIÓR ROBÓT.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D.02.09.00. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH................................................................. 108
1. WSTEP
2. MATERIAŁY
3.SPRZ_T
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7.OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

____________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
4
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-D.02.10.00. CHODNIKI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH........................................................... 113
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D.02.11.00. OBRZEŻA BETONOWE............................................................................................................... 119
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONYWANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT.
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-D.02.18.00. ZIELE_ ………………………………………………………………………………………………..123
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-B.03.00.00 – OBIEKTY KUBATUROWE.............................................................................................................. 132
ST- B.03. 00. 00
WYMAGANIA OGÓLNE............................................................................................................. 132
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT WYKONAWCY
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

5

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-B-03.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE............................................................................................... 148
ST-B.03.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH..................................... 148
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT.
8. ODBIÓR ROBÓT.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.01.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY................................................................... 152
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT.
8. ODBIÓR ROBÓT.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.01.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH..................................................................... 155
1. WSTEP
2. MATERIAŁY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.02.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-III POD OBIEKTAMI BUDOWLANYMI........... 158
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

____________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
6
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-B-03.02.02 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM...................................................... 169
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-B-03.03.01 STAL ZBROJENIOWA................................................................................................................. 172
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-B-03.03.02 BETON KONSTRUKCYJNY........................................................................................................ 178
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-B-03.03.03 BETON NIEKONSTRUKCYJNY B-7,5..................................................................................... 198
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. PODSTAWA ODBIORU
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

______________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
7
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-B-03.03.04 KONSTRUKCJE STALOWE - KONSTRUKCJE ZE STALI ST3SX.................................... 201
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-B-03.03.05 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWŁOKAMI MALARSKIMI.... 207
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT 207
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-B-03.04.00 IZOLACJA CIENKA ELEMENTÓW BETONOWYCH.......................................................... 212
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ST-B-03.04.01 IZOLACJE TERMOZGRZEWALNE.......................................................................................... 215
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

__________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
8
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-B-03.05.01 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ _CIANY DZIAŁOWE.................... 221
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. ODBIÓR ROBÓT MUROWYCH
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.05.02 PRZEWODY WENTYLACYJNE................................................................................................ 229
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.05.03 TYNKI............................................................................................................................................ 234
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. ODBIORY ROBÓT TYNKARSKICH
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.05.04 _CIANKI DZIAŁOWE, STROPY PODWIESZANE I TYNK Z PŁYT
GIPSOWOKARTONOWYCH............................................................................................................ ……………244
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

_____________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
9
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-B-03.06.01. KONSTRUKCJE DREWNIANE .............................................................................................. 249
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.06.02. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA................................................................ 255
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.07.01 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE.......................................................................... 262
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.07.02. POKRYCIA DACHOWE............................................................................................................... 269
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

_____________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
10
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST-B-03.07.03 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE.................................................... 273
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B- 03.07.04. PODŁOGI I POSADZKI............................................................................................................. 276
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03.08.01. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I WRÓT ORAZ _CIANEK
ALUMINIOWYCH ....................................................................................................................................................... 287
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
ST-B-03..08.02. ROBOTY MALARSKIE ............................................................................................................. 292
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WYKAZ UREGULOWA_ PRAWNYCH ................................................................................................................... 306

____________________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

11

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ST- 00 00 00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z rozbudową
Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę_ jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz rozbudowy i modernizacji
Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty odjezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony
1.4.2. Obiekty kubaturowe – budynki wiaty itp.
1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów
związanych z dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa,
usuwana na zakończenie robót.
1.4.4. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawcą_ na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
1.4.5. Jezdnia -część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów i pieszych.
1.4.6. Korona drogi -jezdnia z chodnikami. zatokami, jazdami, zieleńcami, pasami
dzielącymi jezdnie itp.
1.4.7. Korpus drogowy – nasyp lub ta część nasypu, która jest ograniczona koroną drogi w
liniach rozgraniczenia.
1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.9. Książka obmiarów - oznacza dziennik w którym wszystkie obmiary robót są zapisane,
łącznie z objaśnieniami innymi związanymi danymi.
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a). Warstwa _ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
b). Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się_ między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę_.
c). Warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.
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d). Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składa_ się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e). Podbudowa zasadnicza -górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni, mogąca składa_ się z jednej lub dwóch warstw.
f). Podbudowa pomocnicza -dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża.
1.4.11. Niweleta -wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osiach ulicy.
1.4.12. Objazd – celowo i właściwie przygotowana droga zapewniająca płynny ruch drogowy
podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakończeniu.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim elementów ulicy oraz drzew i krzewów. Może również oznaczać obszar
terenu przeznaczony w przyszłości na infrastrukturę drogową lub na obiekty służące ochronie
środowiska przed hałasem.
1.4.14. Pobocze drogowe – część drogi wykorzystywana do zatrzymywania się pojazdów.
Może być wykorzystywana również przez pieszych, do celów zachowania bezpieczeństwa na
drodze, która odgrywa również rolę podpory dla zapewnienia stabilności drogi
1.4.15. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.16. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.18. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o
średnicy do 40 mm.
1.4.19. Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
1.4.20. Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.21. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
1.4.22. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
1.4.23. Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku
14.24. Izolacja akustyczna warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu
1.4.25. Cegły i pustaki budowlane – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych
elementów robót.
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1.5.1. Rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez
Inżyniera i inne odpowiednie organy:
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie,
Rysunki tymczasowych dróg dojazdowych,
Rysunki tymczasowych rusztowa,
Rysunki elementów nośnych,
Mapa o skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków,
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztów.
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczy_ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne
dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda
część musi być kompletna w stopniu aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.
Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera:
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących Rysunków,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co
najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki
w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków
otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót.
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej
formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.
1.5.2. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu).
Projektant wyraża zgodę, aby w zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji
ruchu mógł być aktualizowany przez. Wykonawcą na bieżąco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ew. światła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcą w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwości powstania pożaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatą techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego

______________________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

15

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
______________________________________________________________________________________________

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie
późniejszym okażą się_ szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą
ponoszone przez Zamawiającego.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomi_ 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.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosowa_ się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków
(estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
napraw_ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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1.5.9. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy,
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę
położenia użyteczności publicznych, itd.)
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić
Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót
zgodnie z Programem.
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych,
Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcą, w pełni
udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót.
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień
związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie
Zamawiający.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniaj
Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa bada laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i próbki 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 udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczy_ Inżynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierając raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymaga ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w
pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymaga umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
Inżynier jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów
które s używane.
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku,
gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b). Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, będą 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 przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały.
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem
za ich wykonanie.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcą.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduj możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inżyniera.
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien by_ uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową
.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacją przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jako__ wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
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Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z
Kontraktem.
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inżyniera, środki transportu nie odpowiadające
tym warunkom będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystości.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
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 sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO_CI
6.1 System Zapewnienia Jako_ci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do
aprobaty Inżyniera, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inżyniera.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
Część główną opisującą:
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
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- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
- Bezpieczeństwo i higieną pracy,
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolą jakości,
- Wyposażenie użyte do bada i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wyników bada i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu
Część szczegółową opisującą
:
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich
przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczeństwa itp.),
- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania
- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratę ich właściwości podczas transportu,
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie
itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych
elementów pracy,
- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne
w celu zademonstrowania ich wystarczalności.
Wykonawca powinien przeprowadza_ pomiary i badania materiałów z częstotliwości
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia
wymagania procedur testowych.
Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.
Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium,
jego wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w
opinii Inżyniera błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w
Robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów
będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwi ązane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek. opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do bada.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający,
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcą i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcą do bada wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada, 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.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości.
Wyniki bada będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę_,
będzie ocenia_ zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały
lub urz ądzenia i sprzęt, które posiadają:
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na 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. l i które spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczn ą urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów,
każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie
potwierdzają ich pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymaga będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
( 1 ) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi ązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera.
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
(2) Raporty dzienne
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące
nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót..
(3) Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..
(4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera.
(5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty:
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b). protokoły przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoły odbioru robót,
e). protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,
f). korespondencję na budowie.
(6) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
____________________________________________________________________________
ROZBUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM.F. CHOPINA W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO UL. DWORCOWA 6

24

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
_____________________________________________________________________________________________

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych 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 ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcą i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej.
objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia 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 świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem.
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
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Uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
a). Przejęcie Robót i Odcinków,
b). Przejęcie części Robót
c). Świadectwo Wykonania,
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków.
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia
Inżyniera nie wcześniej ni_ 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy
ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca
będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka.
Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą roboty zostały ukończone zgodnie z
Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację_
teletechniczną , sieci energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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8.2. Przejęcie części robót.
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia
dla jakiejkolwiek części robót stałych.
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy
jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób kocowych. Wykonawca przeprowadzi te
próby kocowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu
odnośnego okresu zgłaszania wad.
8.3. Świadectwo wykonania.
Inżynier wystawi _Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu
Okresów Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad.
Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego.
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne przepisy
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w
Przedmiarze Robót.
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub
kwota podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera_ wszystkie wymagania zakończenia Robót
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna
zawiera_ koszty bada.
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,
Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej
drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami).
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ST-B-03.08.01. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ,
DRZWIOWEJ I WRÓT ORAZ ŚCIANEK
ALUMINIOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotycz ące wykonania robót
związanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej, drzwiowej aluminiowej
podczas rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
związanych z osadzeniem stolarki okiennej pcv, drzwiowej płytowej, i drzwiowej
aluminiowej.
1.4. Określenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i
drzwiowej, posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w
budownictwie .
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza [okna i drzwi balkonowe ] podwójna
uszczelka przylgowa
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej
Szklenie podwójne zespolone 4/16/4 szkłem bezbarwnym
2.2. Parapety z PCV lub z konglomeratów kamienno-żywicznych.
2.3. Drzwi aluminiowe
Rozwiązania techniczne drzwi aluminiowych według rozwiązań dostawcy wybranego systemu.
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3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki, ślusarki i aluminium
w uzgodnieniu z Inżynierem.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu
montażu ścian osłonowych i paneli elewacyjnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej
Przygotowanie ościeży
- Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków
- Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym
progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej
części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej.
- Ościeża bezwęgarkowe powinny by_ tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni
między ościeżą i ościeżnicą.
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan
powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych
wykończonych wyprawą tynkarską wykoszą:
a/ szerokość +10 mm
b/ wysokość +10 mm
c/ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm
- Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu
zgodnie z wymogami producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia
ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami
producenta
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Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów
- Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz
oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach
- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób
trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
- Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości
okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej.
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu
i otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań
i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta
stolarki okiennej.
- Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomoc
pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą i ościeżnicą sznurem
smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną
środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od
zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgoni
z zaleceniami producenta parapetów.
Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody
w ściana podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu
wykonany wrąb w progu ościeżnicy.
- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta.
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy
dokładnie zamknąć
.
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót
- Dokładność wykonania oscieża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych .
Odległości miedzy punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta,
jednocześnie nie powinny być większe ni_ 75 cm, a maksymalne odległości
od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
- Ościeżnic_ po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomoc łączników zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.
- Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie
pianką poliuretanową.
- W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do zaleceń
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych.
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej ni_ 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża
ościeżnicy największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej
nie może być większy niż 2 mm.
6.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy
przeprowadzić następujące badania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia,
inne akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie
i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie
między ościeżą i ościeżnicą)
- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentów wbudowywanych wyrobów.
- Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT
- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych wrót
- Jednostką obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetów
- Jednostką obmiaru jest 1m2 zamontowanych fasad i ścianek aluminiowych
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie i montaż stolarki okiennej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie i montaż stolarki drzwiowej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 drzwi aluminiowych oszklonych obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie i montaż drzwi aluminiowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji
budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne”
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli”
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001 ISO 9002
10.2. Inne dokumenty
Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe
Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnętrzne
Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnętrzne ,ścianki działowe .
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych”
COBP Budownictwa ogólnego.
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