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SST. 01. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WARUNKI OGÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW ROBÓT 

 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, prac 
związanych z wykonaniem prac remontowych balkonów budynku przy ul. Szeflera 2 w Siemianowicach 
Śląskich. 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 
 
3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z odtworzeniem 
elementów architektonicznych i robotami towarzyszącymi. 
 

4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA  

 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą, Projektantem. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys ślepy (nakładczy) – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem 
ilości. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 
projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji 
projektowej. 
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5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót montażowych z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami.  

 

5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. Wykonawca odpowiada za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 

  

5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że umowa będzie 
stanowić inaczej. 

 

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji.  Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 
wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 
materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyf ikacją 
techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie 
z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót.  

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o 
ochro niemienia z Generalnym Wykonawcą. 
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5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót ciesielskich ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, 
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru. 
 

5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 

5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, 
oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 

robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 

5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i 
materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 

5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
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bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, 
„plan bioz". Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich 
działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 

 

5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej.  

Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

6. MATERIAŁY 
 

6.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu – w celu 
sprawdzenia  ich zgodności ze specyfikacją i dokumentacją i zatwierdzeniu wzorów . W razie żądania 
Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich 
zatwierdzania przez Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie 
postępu robót. Wszystkie zastosowane materiały muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem 
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Zabytków w Siemianowicach Śląskich 
 

6.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i brakiem zapłaty. 
 

6.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

6.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

7. SPRZĘT 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Prace montażowe mogą być 
wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do wykonania tego typu robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

8. TRANSPORT 
 
8.1 Ogólne zasady  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W 
czasie transportu i przechowywania materiałów przeznaczonych do montażu, należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów przewożonych, zastrzeżonych przez 
producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania, przestrzegać zaleceń 
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wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami 
i wstrząsami oraz przesuwaniem się, materiały narażone na uszkodzenia zdejmować, nie narażając ich 
na uderzenia ubytki lub uszkodzenia powłok. 
 
8.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego  
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

9.0  WYKONYWANIE ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady wykonywania 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 oraz poleceniami Zamawiającego.  
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 Zamawiającego. 
 

9.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez Wykonawcę.  Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 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 
Zamawiającego powinny być 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. 
 
10.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
10.1. Program zapewniania jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, 
 termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 
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 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
10.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający. Wykonawca 
musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i 
specyfikacji robót.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo 
wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
10.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
10.4. Raporty z badań 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych 
wzorów przez niego zaaprobowanych. 

 
10.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do  dokonywania kontroli, badania materiałów, pobierania próbek  w 
miejscach ich wytwarzania. Wykonawca zapewni inspektorowi wszelką pomoc niezbędną do wykonania 
badań, pobierania próbek. Jeżeli badania wykonane przez inspektora nadzoru wykażą, że raporty 
Wykonawcy są rozbieżne od badań wykonanych przez inspektora to inspektor zleci dodatkowe badania 
niezależnemu laboratorium. Koszty powtórnych lub dodatkowych badań  w całości  obciążą 
Wykonawcę. 
 
10.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań 
podstawowych: 
 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub 
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europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska 
wykazie. 
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu 
albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 
różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem 
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych lub wyrobu objętego wykazem 
ministra właściwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) 
Aprobaty Techniczne. 
 
10.7. Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Kierownika 
Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
 dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.  
Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
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11. OBMIAR ROBÓT 
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.  Błąd lub przeoczenie w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej 
nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
11.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 
Zamawiającego. 
Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 
 
12. ODBIÓR ROBÓT 
12.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty mogą podlegać etapowaniu 
odbiorów, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
Przed rozpoczęciem prac należy ustalić w porozumieniu z MKZ w Siemianowicach Śląskich zakresem 
robót podlegających częściowemu  odbiorowi 
 
12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
inspektora nadzoru. 
 
12.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego 
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
12.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 
1) Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 
b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do 
odbioru końcowego, 
c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Zamawiającego, 
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e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy 
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy 
2) Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
- dziennik budowy i książkę obmiaru, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu.  
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
12.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy. 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.. 
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy 
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i 
przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
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SST. 02. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV – 45110000 –1  
 
WSTĘP 

 
PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym.   
 
ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem robót 
rozbiórkowych w ramach Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ROBÓT 

 
PRZYGOTOWANIE ROZBIÓRKI 

Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 
oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w 
szczególności: 

 ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
 zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 
 zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

 
ROZBIÓRKA RĘCZNA 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo demontować elementy istniejących 
kominów. Usuniecie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu przewodów odgromowych. 
 
PRZEBIEG ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od przygotowania 
dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. 
Rozbiórkę kominów wykonywać ręcznie. 
DZIENNIK ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać 

 kolejność i sposób wykonywania robót, 
 opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, 
 opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 
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PRZECHOWYWANIE GRUZU NA PLACU BUDOWY 

Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej 
w sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy 
powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający 
interesu osób trzecich. 
 
WYWÓZ GRUZU Z TERENU BUDOWY 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej 
ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność 
– zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich 
składować na placu budowy a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne 
zezwolenia w tym zakresie. 
 
PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy 
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i 
oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest m.in.: wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie 
podczas silnych wiatrów (80 km/h).  
 
SPRZĘT 

O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na 
budowie. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty 
kontroli okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli 
sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty 
fabryczne potwierdzające ten fakt.  Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie musza spełniać 
normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, 
poziomu drgań i hałasu. Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy 
zapewnić pracownikom przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy 
urządzeń. 
 
TRANSPORT 

Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadać dopuszczalna masę pojazdu 
dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia 
wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 
Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego 
transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również 
kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają Wykonawcę. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

 Demontaż balustrad balkonowych. 
 Rozebranie balkonów. 
 Odcięcie stalowych wsporników. 
 Wyniesienie gruzu z budynku. 
 Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace, które należy 
demontować. Wyniki oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   
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BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzić dokładność robót rozbiórkowych. 
 
OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
danym zawartym w „przedmiarze robót”. 
 
OBMIAR ROBÓT : 

 m3 – rozebranie balkonów, wywóz gruzu;  
 szt.  – demontaż balustrad 
 t – wynoszenie gruzu 

 
ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót rozbiórkowych powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich 
pracach budowlanych. 
 
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy robót rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, protokołów z odbiorów 
częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze 
końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi końcowemu podlega także 
kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu składowania 
gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające 
dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego 
na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod 
katem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, 
jeśli takie występują). Odbiorowi końcowemu podlegają również drogi dojazdowe do terenu budowy pod 
względem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, elementów architektury (słupki, znaki, ogrodzenia, 
naroża budynków) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg. 
OCENA WYNIKÓW ODBIORU 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie roboty rozbiórkowe należy w 
przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót rozbiórkowych do ustalonych wymagań oraz 
gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami 
należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak 
zgodności z wymaganiami, należy ocenić pod względem celu jakim miały służyć, jeśli to możliwe 
wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla 
Zamawiającego. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie płatności. Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. Obejmuje również 
wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami 
(art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych… (Dz.U. 
Nr 10, poz. 47 z 1995) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 
112,poz.1206) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich 
ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(2001.152.1737). 
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SST. 03. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Konstrukcje stalowe Kod CPV 45223000-6 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru konstrukcji 
stalowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z projektem i 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 1 - Wymagania ogólne. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych robót. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

- balustrady balkonowe, pochwyty, 

- elementy konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie, 

- konstrukcja wsporcza pod płyty balkonowe. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali 
(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora nadzoru, jeśli 
posiadają: 
aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w 
budownictwie, certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną 
lub PN, 
certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich. 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG; 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, spełniać wymagania określone w 
normach przedmiotowych: 

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-
1:1999 dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998 
dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005 Składowanie konstrukcji na placu budowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 
Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 
transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 
uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować 
się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 
podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

a) , jej stateczność i nieodkształcalność 

b) . dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 

c) . dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 

d) . zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
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Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne 
uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana załoga). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: środek transportu do 
przewożenia elementów spawarki 
żuraw samochodowy 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 

wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH ELEMENTÓW 

STALOWYCH 

5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i 

postanowieniami umowy. 

5.2 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów stalowych 

Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/dostawa i montaż następujących elementów: 

- balustrada klatki schodowej 

- konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej na dachu. 

Wytyczne spawania konstrukcji stalowych 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki techniczne 

wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano w normie PN-B- 

06200:2002. 

Roboty spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych do 

danego 

procesu spawania. 
Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych 
pęknięć i karbów. 
Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu. 
Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary elementu lub 
zespołu 
konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone w normie PN-B- 
06200:2002. 
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Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin sczepnych, 
uchwytów klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych, 
Długość spoin czepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonych części i 
nie mniejsza niż 40 mm. 
Spoiny sczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej powinny być 
wycięte. Przewiązki, uchwyty klinowe czy śrubowe łączące blachy przygotowane do spawania nie mogą 
ograniczać dostępu niezbędnego do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę poprzecznego 
skurczu wykonanego styku 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej łączenie konstrukcji ze stali nierdzewnej należy 
wykonać metodą spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi (MMA). Przyjęta technika spawania 
powinna być omówiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawcę. 
Przed każdym spawaniem stali nierdzewnej należy: 
obszar spawania i przyległych powierzchni oczyścić z brudu, oleju i farby usunąć pozostałości po 
szlifowaniu Sposoby przygotowania elementów do spawania: obróbka skrawaniem staranne ręczne 
szlifowanie 

Montaż konstrukcji stalowych 

Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej 

wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania 

konstrukcji. Podczas montażu w szczególności powinny być przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do 

pkt.5.5.normy PN- 77/B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania badania". 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ELEMENTÓW STALOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne". 

2) Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych 

konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

4) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. 

5) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

3)  wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i przeciwpożarowe, a w 

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
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1) osadzenie elementów kotwiących w podporach 

2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 

3) połączenia montażowe 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne'1. 

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze. 

Ilość konstrukcji stalowych oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 "Wymagania ogólne’’. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości i jakości. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 

całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 

wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

- Podpory konstrukcji 

- Odchyłki geometryczne układu. 

- Jakość materiałów i spoin. 

- Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych. 

- Stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: -

przedmiot i zakres odbioru,
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SST. 04. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

RUSZTOWANIA Kod CPV 45262100 – 2 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowań związanych z wykonaniem prac remontowych na elewacjach frontowych 
budynku przy ul. Szeflera 2 w Siemianowicach Śląskich. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIE ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 
wykonaniu i odbiorze robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
rusztowań. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 1.1. 

2. BADANIA I ODBIÓR RUSZTOWAŃ 

Badania zmontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
montażowych w całości lub jego części niezbędnej do prowadzenia robót. 

2.1. BADANIE POWINNO OBEJMOWAĆ SPRAWDZENIE: 

· wymagań ogólnych 
· stanu podłoża 
· posadowienia rusztowania 
· wykonania złączy i stężeń 
· zakotwień 
· pomostów roboczych i zabezpieczających 
· urządzeń komunikacyjnych i transportowych 
· urządzeń piorunochronnych 
Badania należy prowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowania z rur 
stalowych. 
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe, jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. 

2.2. MONTAŻ RUSZTOWAŃ 

· rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy jak 2,5 m 
· szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza od 0,7 m 
· wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza od 2,5 m licząc od wierzchu pomostu 
jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej 
· dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinna być większa niż 15 mm 
przy wysokości rusztowania do 10 m i 25 mm przy rusztowaniu wyższym od 10 m 
· odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 
większe niż +/- 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania +/- 20 mm 
· odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm 



 

21 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”. 
  
 


