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1. Wymagania oqolneCPV 45453000-7 

przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) sawymagania techniczne do
tyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z remontem elewacji budynku mieszkalno-uslugowego. 
Zakres stosowanla specyfikacjl technicznej 
ST jeststosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. 
Okres'I'erua podstawowe 
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia odmiennej funkcj i od tej, 

dla kt6rej zostal zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych 
warunkach 

[2] AntykorozJa zabezpieczenie przed korozja elernentow konstrukcyjnych i wykonczenlo
wych obiektu budowlanego 

[3] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do sto
sowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla kt6rych nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednost
ki upowainione do tej czynrosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wla
sciwvch Ministrow 

[4] Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzqledem jakosci i bezple
czenstwa uiytkowania wydane przez upowainione instytucje panstwowe i 
soeclallstvczne plac6wki naukowo-badawcze 

[5] Badanla betonu ogol badan wytrzymalosciowych i chemicznych elementow betonowych, 
okreslalacych sklad mieszanki betonowej, jakosc betonu, odpornosc na 
dzialanie czynnikow zewnetrznych, itp. W celu stwierdzenia zqocnosc! wy-
konania betonu (element6w betonowych) z normami i zaloieniami projek
towymi 
og61 badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) 
okreslaiacych stan fizyczny i sklad chemicznygruntu w celu okreslenla jego 
przvdatnoscl dlapotrzeb budowlanych 

[6] Badania gruntowe 

[7] Bezpleczeristwo reall
zacji robot budowla
nych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze 
prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpie
czenie wykonawcy od odpowiedzlelnosci cywilnej w zwiqzku z ryzykiem 
zawodowvrn 

[8] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonyrn miejscu, a takze odbu
dowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlaneqo 

[9] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architek
tury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemyslowe, sieci 
uzbrolenla terenu 

[10] Budynek obiekt budowlany, kt6ry jest trwale zwlazany z gruntem, wydzielony z prze
strzeni zapomoca przegr6d budowlanych oraz posiada fundament i dach 

[11] Certyfikat znak bezpieczeristwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, 
upowaznlona jednostke naukowo-badawczqlub urzad panstwowy, wskazu
jacy, ze zapewniona jest zqodnosc wyrobu z kryteriami technicznymi okre
slonyrni na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wlasci
wych przepisow i dokurnentow technicznvch 

[12] Dokladnosc wymia
r6w 

zqodnosc wymlarow wykonanego przedmiotu z przyjetyrni zaloieniami lub z 
dokumentacjq technlczna 

[13] Dokumentacja budo
wy 

og61 dokument6w formalno-prawnych i technicznych niezbednych do pro
wadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• pozwolenia nabudowe wraz z zalqczonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoly odbiorow czesclowych i koncowych 

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy sluzace realizacii obiektu 
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• operaty geodezyjne 
• kstazki obmiar6w 

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicz
nosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawa
nvlest przez wlasciwy orqan nadzoru budowlaneoo 

[14] Dziennik budowy 

[15] Elementy rob6t wyodrebnione z calosci planowanych robot ich rodzaje, bqdz stany wzno
szonego obiektu, sluzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestvcll 

[16] Geodezyjna ob~uga 

budowy 
tyczenie i wykonywanie pornlarow kontrolnych tych elernenlow obiektu, kto
rych dokladnosc usytuowania bez pom iar6w geodezyjnych nie zapewni 
orawidloweoo wykonania obiekt6w 

[17] ImpregnacJa powierzchniowe lub wgl~bne zabezpieczenia materialu budowlanego (beto
nu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem 
srodowiska zewnetrzneqo (np. agresjq cherniczna), szkodnik6w biologicz
nvch i oqnia 

[18] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiqzana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, kt6rq rnoze sprawowac 
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowtane i bedaca czlon
kiem Izby lnzvnlerow Budownictwa 

[19] Inwestor osoba fizyczna lub prawn a, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
ancazuiaca swoie srodki finansowe na reallzacle zamierzonego zadania 

[20] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z bezposrecnlm 
kierowaniem orqanizacja placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t 
budowlanych, posladaiaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca 
czlonkiem lzbv lnzvnierow Budowlanych 

[21] Klasa betonu liczbowy symbol okreslaiacy wytrzyrnalosc betonu na sclskanie w warun
kach normowych 

[22] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katern jego zqodnosci z 
Polskimi Normami, przeznaczenie i orzvdatnoscla uzvtkowa 

[23] Kosztorys dokument okreslalacy ilosc i wartosc rob6t budowlanych sporzadzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot. cen jednostkowych 
robocizny, materialu, narzutow koszt6w posrednch i zvsku 

r24J Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy 
[25] Kosztorys slepy opis robot w kolelnoscl technologicznej ich wykonania z zestawieniem ma

teria/6w codstawowvch 
[26] Kosztorys powyko

nawczy 
sporzadzone przez wykonawc~ robot zestawienie iosciowo-wanosciowe 
zadania z uwzpledrueniem wszystkich zmian technicznych i technologicz
nych dokonywanych w trakcie realizacji rob6t 

[27] Material budowlany ogol material6w naturalnych i sztucznych, stanowiqcych prefabrykaty lub 
p61prefabrykaty sluzace do budowy i rernontow wszelkiego rodzaju obiek
t6w bucowlanvch oraz ich czesci skladowvch 

[28] Nadz6r autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, 
w toku realizacji robot budowlanych, polegajqca nakontroli zqocnoscl reali
zacji z zalozenlarni projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan za
miennych 
forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie [akoscl i koszt6w 
realizowanej lnwestvc] 

[29] Nadzer inwestorski 

[30] Norma zuzycla okresla technicznie i ekonomicznie uzasadnlona wielkosc (ilosc) jakiegos 
skladnika nlezbedna do wytworzenia produktu 0 okreslonych cechach jako
sciowvch 
budynek wraz z instalacjami i urzadzenlarnl technicznymi, budowla stano
wlaca calosc tecbnlczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzenlarnl, 
obiekt malej architektury 

[31] Obiekt budowlany 

r321 Oblekt male] architek niewielki obiekt uzytkowy sluzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodze
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tury nla, piaskownice, srnletniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury 
oqrodowel) 

[33] Obiekty Iiniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
[34] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych ro

b6t 
[35] Podstemplowanie konstrukcja sluzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elemen

t6w budowli i budynk6w do czasu oslaqnlecia przez nie wymaganej wytrzy
maloscl, a takze do wzmocnienia uszkodzonvch czesci obiektu 

[36] Polska Norma (PN) dokument okreslaiacy jednoznacznie pod wzqledem technicznym i ekono
micznym najistotniejsze cechy przedmiot6w. Normy w budownictwie stoso
wane sa m.in. do materia/6w budowlanych, metod, technik i technologii bu
dowania obiekt6w budowlanych 

[37] Powykonaweze po
miary geodezyjne 

zesp61 czynnosci geodezyjnych, rnalace na celu zebranie odpowiednich 
danych geodezyjnych do okreslenla polozerila, wymiar6w i ksztaity zreali
zowanvch lub bedacvch w toku realizacii obiekt6w budowlanvch 

[38] Pozwolenie na budo
w~ 

decyzja administracyjna okreslalaca szczeg61ne warunki zabezpieczenia 
terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowanla 
i terminy rozbi6rki obiekt6w tymczasowych, okresla szczeg6/owe wymaga
nia dotvczace nadzoru na budowie 

[39] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajqca odpowiednie upraw
nienia budowlane, bedaca cz/onkiem Izby Architekt6w lub lnzynierow Bu
dowlanvch 

[40] Projekt organizaeji 
budowy 

zbi6r informacji pisemnych, wykres6w, obliczeri i rysunk6w nlezbednych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkow realiza
cyjnych oraz termin6w czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organi
zacji budowy sporzadza Wykonawca rob6t. Projekt organizacji budowy za
twierdza Inwestor 

[41] Protokelodbioru ro
b6t 

dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowiqcy pod
stawe zadania zap/aty 

[42] przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie 
z natury (przy robotach remontowych), w celu soorzadzenla kosztorvsu 

[43] Przepisy teehnlezno
wykonaweze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiekt6w budowlanych 

[44] Roboty budowlano
montaiowe 

budowa, a takze prace polegajqce na rnontazu, modernizacji, remoncie lub 
rozbi6rce obiektu budowlaneco 

[45] Roboty zabezpieeza
jll.ee 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub 
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konlecznosc wykonania 
rob6t zabezpieczajqcych rnoze wynlkac z projektu organizacji placu budowy 
np. wykonanie prowizorycznych przelsc dla pieszych lub wjazd6w, zada
szen lub wygrodzeri, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, nie
zbedne do wykonania prace w celu zapobiezenla awarii lub katastrofie bu
dowlanej. Roboty zabezpieczajqce rnoqa wystqpic naobiekcie w chwili pod
jecia przez inwestora decyzji 0 przerwaniu rob6t na czas dluzszy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu 
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapoblezenla wypadkom os6b 
oostronnvch 

[46] Roboty zanikajll.ee roboty budowlane, kt6rych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etap6w budowy 

[47] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na og6/ drewniana), systemowa wielokrotnego 
uzylku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), slu
zaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekracza
[acvrn dopuszczalna nrzeplsaml, bezpieczna prace nawysokosci 

[48] Sieei uzbrojenia tere wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadze
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nu nia 
[49] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykoriawce rezirnow w procesie technologicz-

nym powodujacy ograniczenie tub uniemoiliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnose ponosi wykonaw
ca 

[50) Wyr6b budowlany wyr6b w rozumieniu przepis6w 0 ocenie zqodnoscl, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b 
trwaly w obiekcie budowlanym , wprowadzany do obrotu jako wyr6b poje
dynczy lub jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym polaczenlu 
stanowiacvm inteqralna calosc uzvtkowa, 

[51] Zadanie budowlane czesc przedslewzlecia budowlanego stanowiace odrebna caosc konstruk
cyjnq lub technologicznq, zdolna dosamodzielnego spelniania przewidywa
nych funkcji technologiczno-uzytkowych. ladanie budowlane rnoze poleqac 
na wykonaniu rob6t zwiqzanych z budowa, modernizacjq, utrzymaniem 
obiektu budowlanego 

[52) Zt".cze kablowe miejsce polaczenla Iinii kablowych nn. oraz wyprowadzenie Iinii kablowej 
sluzacel do zasilania odbiorc6w 

[53) Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, kt6re uzy
skalv certvflkat 

Opis zadania inwestycyjnego 
Tematem opracowania jest remont elewacji budynku mieszkalno-uslugowego, usytuowanego we Wroclawiu, ul. 
Rynek 3, dz. nr 100/15, AM 26, obreb Stare Miasto. . 
Zakres rob6t obj~tych specyfikacj". 
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja - wymienione nize] specyfikacje szczeqolowe: 

SST 01 Roboty rozbi6rkowe CPV 45110000-1 
SST 02 Rusztowania CPV 45262100-2 
SST 03 Elewacja CPV 45443000-4 
SST 04 Konserwacja element6w kamiennych CPV 45262512-3 
SST 05 Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421132-8 

Og61ne wymagania dctyczace wykonania rob6t 
Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot 
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zqodnosc z Dokumentacjq Projektowq, 
Specyfikacjq Technlczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiqzk6w Wykonawcy Rob6t nalezy przed 
przystqpieniem do rob6t opracowanie i przedstawieniedo aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakosci (PZJ), w kt6rym przedstawia sie zamierzony spos6b wykonania robot, rnozliwosci techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujqce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz polecenia
mi i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Rob6t 

1.Kierownik budowy musi posladac uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
- kierownika budowy i rob6t w specialoosci konstrukcyjno-budowlanej oraz bye czlonkiem Izby Iniynier6w 
Budowlanych 

2.Kierownicy poszczeg61nych rodzaj6w robot (sanitarnych i elektrycznych) rnusza posladac uprawnienia do 
pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej spe
cialnoscl i bye czlonkami Izby lnzynlerow Budowlanych. 

3,Wymagany jest ciC\9ly nadz6r kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi re
montu i modemizacji. 

Materiaty 
Materialy wykorzystane do wykonywania rob6t obietych niniejsza specyfikacjq rnusza spelnlac wymogi odno

snych przepis6w i bye dopuszczone dostosowania w budownlctwle,
 
Zadopuszczone dostosowania w budownictwie uznaje slewyroby, dlakt6rych wydano:
 

a)certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zqodnosc z kryteriami technicznymi okreslo
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepis6w i dokument6w technicznych 
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(dla wyrob6w wymienionych w Zarzadzenlu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. 
- MP 22/97 poz. 216) 

b)certyfikat zqodnosci z Polska Norma lub aprobata technicznq (dla wyrob6w wymienionych w Rozporzqdzeniu 
MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrob6w sluzacych do ochrony przeciwpoiarowej, kt6re rnoqa bye 
wprowadzone do obrotu i stosowania wy/qcznie na podstawie certyfikatu zqodroscl Dz U.. 55/98 poz. 362 lub 
wyrob6w, dla kt6rych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, kt6rym dokonywana jest ocena zqodnosci) 

c)certyfikat lub deklarade z Polska Norma lub aprobate technicznq zqodnosci dla materia/6w nie wymienio
nych w pkt a) i b) (wg Rozporzqdzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie system6w oceny zqodnoscl, wzoru 
deklaracji zqodnoscl oraz sposobu znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechne
go stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 pOZ. 728) 
Dopuszcza sle stosowanie wyrob6w przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiek
cie. Wyroby te rnusza posiadac oswiadczenia dostawcy wyrobu, w kt6rym zapewnia sle zqodnosc wyrobu z in
dywidualnq dokumentacjq oraz przepisami i obowia,zujqcymi normami. Oswiadczenla dostawcy wyrobu powinno 
bye wydane zgodnie z warunkami okreslonyrnl w Rozporzqdzeniu MSWiA z 241ipca 1998 r. w sprawie okreslenla 
wykazu wyrob6w budowlanych nie majqcych wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrob6w wy
twarzanych i stosowanych wed/ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
Zr6dto uzyskania materiat6w 

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia/6w przeznaczo
nych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6!owe informacje dotyczqcego proponowanego ir6d/a zakupu, wy
twarzania, zam6wienia lub wydobywania tych materia/6w i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz 
pr6bki dozatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materia/6w z danego ir6d/a nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z te
goir6d/a uzyskala zatwierdzenia. 

3.Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z 
dopuszczonego ir6d/a w spos6b ciqgly spe/niajq wymagania Specyfikacji Technicznych wczasie postepu rob6t. 
Inspekcja wytw6rni materiat6w 

1. Wytw6rnie material6w rnoqa bye okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zqodnoscl zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Pr6bki materia/6w mogq bye pobierane w celu 
sprawdzenia ich wlasciwosci, Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji poszczeg61nych partii materia/6w 
pod wzgl~dem jakoscl. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadza/ inspekcje wytw6rni beda zachowane nastepula
cewarunki: 

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia
/6w wczasie inspekcji, 

b)	 Inspektor Nadzoru bedzie mia/ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czescl wytw6rni, gdzie odby
wa sle produkcja rnaterta'ow przeznaczonych dorealizacji Kontraktu. 

Materiaty nie odpowiadajltce wymaganiom 
1. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostana przez Wykonawc~ wywiezione z Terenu Budowy, bqdi 

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeieli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na uiycie tych materia/6w do innych rob6t, nlz te do kt6rych zostaly zakupione, to koszt tych rnatenalow 
zostanie przewartosclowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Kaidy rodzaj rob6t, w kt6rym znajdujq sle niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wyko
nuje na wlasne ryzyko, liczao si~ z jego nie przyieciern i niezap/aceniem. 

Przechowywanie i sktadowanie materiat6w 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk/adowane materialy, doczasu gdy beda one potrzebne do Rob6t, byly 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swola jakose i wlasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wariantowe zastosowanie materiat6w 
Jeieli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq rnozliwosc wariantowego zastosowania rodzaj6w materialu w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed uiyciem materia/u, albo w okresie dluzszyrn, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia/u nie rnoze bye p6Zniej zmieniany bez zgody In
spektora Nadzoru. 
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Sprz~ 

1. Wykonawca jest zobowiazany do uiytkowania tylko takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego 
wplywu na jakosc wykonywanych Rob6t. Sprzet uiywany do Rob6t powinien bye zgodny z oterta Wykonawcy i 
powinien odpowiadae pod wzgl~dem typ6w i llosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleri w 
dokumentach sprzet powinien bye uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydalnosc sprzetu bedzie gwarantowae przeprowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslonyrnl w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzet bedacy wlasnoscla Wykonawcy lub wynaj~ty do wykonania Rob6t, ma bye utrzymany w dobrym sta
nie i qotowosci do pracy. Bedzle on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzyt
kowania. 

4.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokument6w potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do 
uiytkowania, tam gdziejest towymagane przepisami. 

5.Jeieli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq moiliwosc wariantowego uiycia sprzetu przy wykony
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta
cj~ przed uiyciem sprzelu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie rnoze bye p6Zniej zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenta nie gwarantujqce zachowania warunk6w Kontraktu , zostana przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone doRob6t. 
Transport 

1. Wykonawca jest zobowlazany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, kt6re nie wplynq niekorzyst
nie najakose Rob6t i wlasciwosci przewoionych towar6w. 

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslcnyrnl w Doku
mentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy rnusza spelniac wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogo
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osle i innych parametr6w technicznych. Srodkl transportu 
nie odpowiadajqce warunkom Kontraktu napolecenia Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy. 

4.Wykonawca bedzie nablezaco usuwac, nawlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach doterenu Budowy. 
Wykonanie rob6t 
Ogolne zasady wykonania Robot 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz iakosc zastosowanych 
material6w i wykonanych Rob6t, za ich zqodnosc z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca powinien prowadzlc Roboty zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Budownictwa i Przemyslu Ma
terialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpleczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
rob6t budowlano - montaiowych i rozbi6rkowych (Dz.U. Nr 13,poz. 93). 

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc zadokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscl wszystkich 
element6w Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednyrni okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. 

4.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawc~ w wytyczeniu j wyznaczeniu Robot 
zostana, jesli wymagae bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc~ nawlasny koszt. 

5. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoscl przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaw
cyod odpowledzlalnosci zaich doklacnosc. 

6.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w Rob6t beda oparte 
nawymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. 
przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzqledn' wyniki badan matenatow i Robot, rozrzuty normalnie 
wystepuiace przy produkcj i i przy badaniach material6w, doswiadczenla z przeszlosci, wyniki badari naukowych 
oraz inne czynniki wplywajqce narozwazana decyzje, 

7.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6Zniej nizw czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc~ , pod qrozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe wynikajqce z tego tytulu ponosi 
Wykonawca. 
Kontrola [akoscl 
Program Zapewnienia Jakoscl 

1. Do obowiazkow Wykonawcy naleiy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Progra
mu Zapewnienia Jakosci, w ktoryrn przedstawi on zamierzony spos6b wykonania Rob6t, rnozllwoscl techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, ST oraz polecenia 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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2.Program Zapewnienia Jakoscl bedzle zawierac: 
alczesc oqolna oplsulaca; 

- orqanlzacje wykonania Rob6t, w tym tenniny i spos6b prowadzenia Robot 
- orqanizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, 
- metody zapewnienia bezpteczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespo/6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz os6b odpowiedzialnych zajakose i terrnlnowosc wykonania poszczeg61nych element6w rob6t, 
- system (spos6b i procecure) proponowanej kontrol i i sterowania [akoscia wykonywania Rob6t, 
- wyposaienie w sprzet i urzadzenla do pomiar6w i kontrol i (opis laboratorium w/asnego lub laboratorium, 

kt6remu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenia badari), 
- spos6b i forme gromadzenia wynik6w baoan laboratorynych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizm6w 
sterujqcych a takie wyciqganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo

nowany spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
b) czesc szczeg6lowq oplsolaca dlakaidego asortymentu Robot 

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaienie w 
mechanizmy sterowania i urzadzenla pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilosc srodkow transporlu i urzadzen do magazynowania i za/adunku material6w, spoiw, lepisz
czy, kruszyw itp. , 

- spos6b zabezpieczenia i ochrony /adunk6w przed utrata ich wlasclwosd podczas transporlu, 
- spos6b i procedure pomiar6w i badari (rodzaj i czestotllwosc, pobieranie pr6bek, legalizacja i sprawdze

nia urzadzen hp.) prowadzonych podczas dostaw material6w, wylwarzania mieszanek i wykonywania po
szczeg61nych element6w Rob6t, 

- spos6b postepowania z materia/ami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakosci Rob6t 

1,Celem kontroli Robot becze takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqc zaozona 
jakose Rob6t. 

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Rob6t i [akosci material6w. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie 
urzadzenia niezbedne do pobierania pr6bek i badari material6w i Rob6t. 

3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moie zaiqdac ad Wykonawcy przeprowadze
nia badari w celu zademonstrowania, ie poziom ich wykonania jestzadowalajqcy. 

4.Wykonawca bedzle prowaczlc pomiary i badania material6w i Rob6t z czestotliwoscia zapewnlalaca 
stwierdzenie, ie roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarlymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

5,Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestoffiwoscl saokreslone w ST, nonnach i wytycznych , W 
przypadku, gdy nie zosta/y one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnic wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktern, 

6.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swladectwa, ie wszystkie stosowane urzadzenla i sprzet ba
dawczy posladaia wazna leqityrnacje, zostaly prawid/owo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm 
okreslalacych procedury badari. 

7.lnspektor Nadzoru bedzie rnlec nieograniczony doslep do pornleszczen laboratoryjnych, w celu ich inspek
c]. 

8.lnspektor Nadzoru bedzie przekazywae Wykonawcy pisemne infonnacje a jakichkolwiek nledociaqnieciach 
dctyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba
dawczych. Jeieli niedoclaqnlecla te beda tak powaine, ze moqa wplynqc ujemnie na rzetetnosc wynik6w 
badari Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do Rob6t badanych material6w i dopusci je do 
uiyciadopiero wtedy, gdy niedociapnlecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i slwierdzo
nazostanie odpowiednia [akosc tych material6w. 

9.Wszystkie koszty zwlazane z organizowaniem i prowadzeniem badari material6w ponosi Wykonawca. 
Pobieranie pr6bek 

1.Pr6bki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pr6bek, opartych 
na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkcji rnoqa bye z jednakowym prawdopodobieli
stwem wytypowane do bacan. 

2.lnspektor Nadzoru bedzie rnlec zapewniona rnozllwosc udzlalu w pobieraniu probek, 
3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzle przeprowadzae dodatkowe badania tych materia/6w, 

kt6re budza watpllwosct co do jakoscl, aile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawc~ usu
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nieta lub ulepszone z w/asnej woli, Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajqcy. 

4.Pojemniki do pobierania pr6bek beda dostarczone przez Wykonawc~ i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru Rob6t. Pr6bki dostarczane przez Wykonawc~ do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru 
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania I pomiary 
1.Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami narm. W przypadku, gdy 

narmy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac rnozna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. przed przystqpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi
srnie ich wyniki doakceptacji Inspektora Nadzaru. 

Raporty z badan 
1.Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raport6w z wynikami badan uzgodnionymi z 

Inspeklorem Nadzoru. 
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wed/ug dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych przez niego zaakceptowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1.Dla cel6w kontroli jakoso i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest dodokonywania kontroli, po
bierania pr6bek i badania rnaterialow u ir6d/a ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzle wszelka pomoc 
potrzebna zestrony Wykonawcy i producenta materia/6w. 

2. Inspeklor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawc~, be
dzie oceniac zqodnosc materia/6w i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynik6w badari dostarczo
nych przez Wykonawc~. 

3.lnspektor Nadzoru rnoze pobierac pr6bki materia/6w i prowadzlc niezaleinie od Wykonawcy nasw6j koszt. 
Jezeli wyniki tych badan wykaiq, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci 
niezaleinemu laboratorium prowadzenia powt6rnych lub dodatkowych badari, albo oprze si~ wy/qcznie na 
w/asnych badaniach przy ocenia zqodnosci material6w Robot z ST i Dokumentacjq Projektowq. W takim 
przypadku ca/kowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badari i pobierania pr6bek poniesie Wykonawca. 

Atesty [akoscl materlalow 
1.Przed wykonaniem badan jakosci materia/6w przez Wykonawc~, Inspektor Nadzoru moze dopusclc do 

uzycla materia/y posiadajqce atest producenta stwierdzajqcy pelna zqodnosc z odpowiednimi normami i 
ST. 

2.W przypadku materiaJ6w, dla kt6rych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Rob6t 
bedzle posiadat atest okreslalacy jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemys/owe beda posladac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynika
mi wykonanych przez niego badari. Kopie wynik6w tych badari beda dostarczone przez Wykonawc~ In
spektorowi Nadzoru. 

Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 

1.Dziennik budowy jestwymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqcego i Wykonawc~ w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowieozlalrosc 
za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa naWykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na blezaco i beda dotyczyc przebiegu Robot, stanu bez
pleczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, 

3. Kaidy zapis w Dzienniku Budowy bedzle opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokona/a 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s/uibowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa
/'1. technikq, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4.Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zalacz
nika i opatrzone datai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5.Do Dziennika Budowy naleiywplsac wszczeqolnosci:
 
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 
- date przekazania przez Zamawiajqcego Dokumentacji Projektowej,
 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,
 
- terminy rozpoczecla i zakonczenia poszczeg61nych element6w Rob6t,
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- przebieg Robot, trucnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robolach,
 
- uwagi i polecenia Inspeklora Nadzoru i Projeklanta (wramach nadzoru autorskiego)
 
- daly wslrzymania Robot z podaniem powodu
 
- zgloszenia i daly odbiorow Robot zanikajqcych, ulegajqcych zakryciu, czesciowych i koncowych odblo
row RobOl,
 
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 
- sIan pogody i lemperalury powielrza w okresie wykonywania Robol podlegajqcych ograniczeniom lub
 
wymaganiom szczeqolnyrn w zwiazku z warunkami klimalycznymi,
 
- zqodnosc rzeczywislych warunk6w geolechnicznych z ich opisem w Dokumenlacji Projeklowej,
 
- dane dotyczace czynnoscl geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w Irakcie wykonywania
 
Robol,
 
- dane dotyczace maleria/6w, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
 
przeprowadzal,
 
- inne lstotne informacje 0 przebiegu Rob6t.
 

6,Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przed/oione lnspekto
rowi Nadzoru do uslosunkowania sle. 

7.Decyzje Inspeklora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przylecla lub zaleciern slanowiska. 

8.Wpis Projeklanla do Dziennika Budowy obliguje Inspeklora do uslosunkowania si~, Projektanl nie jesl jed
nak strona konlraklu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t. 

KslQga obmlaru 
Ksi~ga obmiaru slanowi dokumenl pozwalajqcy na rozliczeniu faklycznego postepu kaidego elemenlu Rob6t. 
Obmiary wykonanych Rob61 przeprowadza si~ w spos6b ciC\9/y w jednoslkach przyietych w koszlorysie Oferto
wym i wpisuje si~ doKsieqi Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboraloryjne, alesly maleria/6w, orzeczenia 0 jakosci rnaterialow, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenly te stanowia 
zalacznlkl do odbioru Robot. Winne bye udostepniane na kazde iyczenie lnspeklora Nadzoru. 
Pozostate dokumenty budowy. 
Do dokument6w budowy zalicza sleoprocz wymienionych wyiej, nastepuiace dokumenly: 

- prolokoly przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami Irzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoly odbioru Robot 
- protokoly z narad i ustalen, 
• korespondencle na budowie. 

Przechowywanie dokumenl6w budowy, 
1.	 Dokumenly budowy beda przechowywane naTerenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2.	 Zaqlnlecie kl6regokolwiek z dokumenl6w budowy spowoduje jego nalychmiaslowe odtworzenie w for

mieprzewidzianej prawern. 
3,	 Wszelkie dokumenly budowy beda zawsze dostepne dla Inspeklora Nadzoru i przedslawiane dowglqdu 

na zyczenle Zamawiajqcego. 
Obmfar rob6t 
Og61ne zasady obmlaru rob6t 

1.Obmiar rob61 bedzie okreslac faklyczny zakres wykonywanych Rob61 zgodnie z Dokurnentacja Projektowa 
i ST, wjednoslkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

2,Obmiaru Rob61 dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspeklora Nadzoru 0 zakresie obmie
rzanych Rob61 i lerminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed lerminem. 

3.Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksi~gi Obmiaru. 
4,Jakikolwiek b/qd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszyslkich Rob6t. B/~dne dane zostana poprawione wed/ug in
slrukcji Inspeklora Nadzoru. 

5.Obmiar golowych Rob61 bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganq do celu plamosci na rzecz Wy
konawcy wczasie okreslonyrn w Konlrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc~ i Inspektora Nadzoru. 
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Zasady okreslanla lloscl rob6t i materiaf6w 
1.	 Dlugosci i odleqlosci rniedzy wyszczeg61nionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdluz li

nii osiowej. 
2.	 Jesf Specyfikacje Techniczne wlasciwe dladanych Rob6t nie wymagajq inaczej, objetosci beda wyliczone 

w m3 jako dlugose pornnozona przez srednl przekr6j. 
3. lloscl, ktore maa bye obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga

niami Specyfikacji Technicznych. 
Urz~dzenla i sprz~t pomlarowy 

1.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawclil. Jezell urzadzenla te lub sprzet 
wymagajq badan atestujqcych, to Wykonawca bedzie posiadac waine swladeclwa kwalifikacyjne. 

3.Wszystkie urzadzenla pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawclil w dobrym stan ie, w calym okresie 
trwania Robot. 

Uwagl I zasady wazenla 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajqce odnosnyrn wymaganiom ST. Be

dzie utrzymywae to wyposazenle zapewnlajac zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez In
spektora Nadzoru. 

Czas przeprowadzania obmiaru 
1.	 Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowyrn lub koncowyrn odbiorem robot, a takze w przypadku 

wystepowanla dluzsze] przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. 
2.	 Obmiary rob6t zanikajqcych przeprowadza silil w czasie ich trwania. 
3.	 Obmiary robot podlegajqcych zakryciu przeprowadza silil przed ich zakryciem. 
4.	 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jed

noznaczny. 
5.	 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obielosci uzupelniane beda odpowiednimi szkicami umiesz

czonymi nakarcie Ksilil9i Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rnoqa bye dolaczone w formie osobnego 
zalacznika doKsililgo Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Odbi6r rob6t 
Rodzaje odbior6w 
W zaleznosci od ustalen odpowiadajqcych ST, Roboty podlegajq nastepuiacyrn etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a)odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, 
b)odbiorowi czesciowernu 
c)odbiorowi koncowernu, 
d)odbiorowi ostatecznemu. 

Odbi6r rob6t zanlkajacych I ulegaj~cych zakryclu 
1.	 Odbor rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych 

Rob6t, kt6re w dalszym procesie realizacji uleqna zakryciu. 
2.	 Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzle dokonany w czasie umozllwalacym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Rob6t. 
3.	 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4.	 Gotowose danej czesci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze

snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odblor bedzle przeprowadzony niezwlocznie , nie poznie] 
jednak nlzw claqu trzech dni roboczych oddaty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5.	 Jakosc i llosc Rob6t ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru napodstawie cokumentow zawierajq
cych komplet wynlkow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do
kurnentacja Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbi6r czesclowy
 
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesc' robot. Odbioru czescioweqo Rob6t doko

nuje silil wg zasad jakprzy odbiorze koncowyrn Robot,
 
Odbl6r koricowy Rob6t 

1. Odblor koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do iloscl, jakosci 
i wartoscl, 
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2.	 Ca/kowite zakonczenle Rob6t oraz gotowosc do odbioru koncoweqo bedzle stwierdzone przez Wykonaw
cfil wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pisrnie 0 tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

3.	 Odbi6r koncowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, IiCZqC od dnia po
twierdzenia zekonczenia Robot i przyjecia dokument6w, 0 kt6rych mowa w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru koncoweqo Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbleraiaca Roboty dokona ich oceny [akosciowe] na podstawie przed/o
ionych dokument6w, wynik6w badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zqccnosci wykonania Robot z 
Dokumentacjq Projektowq i 5T. 

5,	 W toku odbioru koncoweqo Rob6t komisja zapozna sle z reallzacla ustalen przyietych w trakcie odbior6w 
rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajqcych i Rob6t 
poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoscl i 
ustali nowy termin odbioru koncoweqo. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych Rob6t w poszczeg61nych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokurnentacja Projektowq i 5T z uwzqlednleniem tolerancji i nie ma 
wiekszeqo wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpleczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, 
ocenlaiac pornniejszona wartosc wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach 
Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru koricowego 
1.	 Podstawowym dokumentem do odbioru koncoweqo Rob6t jest protok61 koncoweqo odbioru Robot sporza

dzony wg ustalonego przez Zamawiajqcego wzoru. 
2.	 Do odbioru koncoweqo Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 

- Dokurnentacje Projektowa z naniesionymi zmianami 
- 5pecyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw/aszcza przy odbiorze Rob6t Zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Ksifil9i Obmiar6w, 
- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z 5T i PZJ 
- atesty jakosciowe wbudowanych material6w 
- oplnle technoloqlczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynik6w badan i pomiar6w zalaczonych do 
dokument6w odbioru, awykonanych zgodnie z 5T i PZJ. 
- sprawozdanie techniczne 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego 

3,	 5prawozdanie techniczne zawierac bedzie : 
- zakres i lokalizacjfil wykonanych Rob6t, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajqcego, 
- uwagi dotyczace warunk6w realizacji Robot, 
- date rozpoczecla i zakonczenia Rob6t. 

4.	 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglfildem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe 
do odbioru koncoweqo, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru konco
wego Rob6t. 

5.	 Wszystkie zarzadzone przez kornlsle Roboty poprawkowe lub uzupe/niajqce beda zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawlalaceqo, 

6.	 Termin wykonania Rob6t poprawkowych j uzupe/niajqcych wyznaczy kornls]a. 
Odbi6r ostateczny 

1.	 Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieclem wad stwierdzonych 
przy odbiorze koncowym i zaistnia/ych wokresie gwarancyjnym. 

2, Odbi6r ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglfildnieniem zasad 
odbioru koncoweqo, 

Przepisy zwi'l.zane z realizacja 
Normy 

Podstawowe normy lub ich zrodla, dotyczqcego wykonania poszczeg61nych asortyment6w Rob6t, podano na 
koncu kaidego rozdzialu 5pecyfikacji technicznej. 
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3.SST 01 Roboty rozbi6rkowe CPV 45110000-1 

1. WST~P 

1.1 przedmiot SST
 
Przedmiotem niniejszej SST sawymagania szczeqolowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiqzanych z roz

biorka i demontaiem element6w wymienionych w p.i ,2, wraz z usunleciem gruzu i odpad6w rozbi6rkowych.
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyflkacji stanowia podstawe wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t.
 
1.2 Zakres rob6t obj~tych ST
 
Na elewacji budynku przewidziano:
 

• skucie odspojonych i uszkodzonych partii tynk6w, 
• rozebranie obr6bek blacharskich i rur spustowych, 
• demontai stolarki okiennej, 

1.3 Og61ne wymagania dotyczace rob6t 
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc wykonania rob6t oraz zqodnosc z dokumentacjq projektowq , 
poleceniami inspektora nadzoru oraz ustaleniami Prolektanta 
1.4.MateriaJy pochodzace z rozbi6rkl 
Gruz, drewno, z/om, szklo, 
1.5.Sprzet 
Og61ne wymagania dotyczqce sprzelu podano wczesci pt. Wymagania og61ne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania rob6t rozbi6rkowych naleiy uiywae nastepulaceqo sprzetu: 

pi/y tarczowe, 
/omy ,kilofy, oskardy, /opaty, szufle, wiadra, taczki, pily do drewna i metalu, wciqgarki reczne lub elek
tryczne, rusztowania systemowe, 
samoch6d samowyladowczy, 
samoch6d skrzyniowy, 

1.6.Transport 
Gruz, z/om, szk/o oraz inne odpady z rozbi6rki naleiywywozie samochodami. Uiywane pojazdy poruszajqce sle 
po drogach publicznych powinny spelnlac wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego. Drewno, ztom, 
szk/o i gruz wywieie na odpowiednie skladowiska 

2. WYKONANIE ROBOT
 
Wykonawca powinien prowadzlc roboty rozbi6rkowe oraz demontaiowe w spos6b, kt6ry nie naruszy konstrukcji
 
obiektu budowlaneqo, Naleiy zapewnlc bezpieczer'lstwo pracy robotnik6w oraz os6b postronnych mogqcych zna

lezc sle w pobliiu miejsca (strefy) rozbi6rki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczqcymi bhp przy wykonywaniu
 
rob6t buoowianych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elernentow,
 
Zalecenia:
 
Podstawowe warunki bhp, jakich naleiyprzestrzegae przy prowadzeniu rozbi6rek:
 
a) naleiy odlaczyc wszystkie media - enerqie elektryczna, wode itp. Odlaczenia rnusza bye przeprowadzane
 
przez pracownlkow wlasclwych branz.
 
b) teren, na kt6rym odbywa sle rozbi6rka nalezy wygrodzie,
 
c) miejsce zrzucania gruzu powinno bye odpowiednio zabezpieczone.
 
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru 0 miejscu wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji wyrob6w pocho

dzenia bitumicznego oraz organicznego skaionego biologicznie.
 

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesc I
 
Roboty og61nobudowlane ITB wydanie III
 
Szczeg6/owe przepisy z zakresu warunk6w BHP przy robotach rozbi6rkowych - Rozporzqdzenie Ministra Bu

downictwa i Przemys/u Materia/6w Budowlanych z dnia 28,03.72 - Oz. U. Nr 13, pOZ. 93z p6iniejszymi zmiana

mi.
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4. SST 02 Rusztowania CPV 45262100·2 

1. WST~P 

1.1. przedmiot SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zwiqzanych z ustawieniem, eksploatacia i cemontazem 
rusztowan, 
1.2. Og61ne wymagania dotyczace robot 
Montaz rusztowari wykonac zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan, Stan rusztowania i 
element6w zabezpieczajqcych nalezy okresowo sprawdzac. 
1.3. Materialy 
Rusztowanie wraz z pomostami i lacznikaml oraz calym osprzetern. 
1.4. Sprz~t 

Wykonawca jest zobowtazany douiywania sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nabezpieczeri
stwo praculacych ludzl. 
1.5. Transport 
bez wymagari 

2.WYKONANIE ROBOT 
2.1. Montaz rusztowan 
przymontazu rusztowania przestrzeqac nalezy poniiszych zasad ; 

•	 Rusztowanie rnontowac zgodnie z instrukcjq (DTR ) dostarczona przez producenta. 
•	 Montai i dernontaz rusztowania powinien bye wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie rnontazu i 

eksploatacji rusztowari , pod kierunkiem upowaznlone] osoby. 
•	 Przy wznoszeniu lub rozbi6rce rusztowania nalezy wyznaczye strefe niebezpieczna i zabezpieczyc jq po

przez oznakowane i ogrodzenie poreczarnl, Slrefa niebezpieczna nie rnoze wynosic mniej nlz 1/10 wysoko
sci rusztowania i nie mniej niz 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowari : 
- 0 zmroku przy zbyt malym oswletleniu 
- wczasie g~stej mgly i opad6w 
- wczasie burzy i wiatru pow, 10m/s 

Rusztowanie nalezy ustawic na terenie utwardzonyrn . W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym sto
sowac drewniane podkladki. Rusztowanie wyposazye w piony komunikacyjne wodleqlosci nie wieksze] niz 40m. 
Rusztowanie wyposazyc w urzadzenla piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy bu
dowli rnaiace] lnstalacje piorunochronna wykonanie urzadzenla piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne 
pod warunkiem polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli. Rusztowa
nie winno bye uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepis6w budowy urzqdzen 0 uziemieniach i ze
rowaniach w urzadzeniach elektrycznych 0 napleclo do 1 kV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejsc powin
ny rnlec daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku 
ir6dlazagroienia. Rusztowania powinny miee znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. 
2.2. Kontrola [akosc! 
Uiytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadz6r lechniczny, polwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. Badania naleiy przeprowadzlc kazdorazowo po calkowilym zakoriczeniu rnontazu 
rusztowania. Badania eksploatacyjne polegajq na: 
- sprawdzeniu stanu podloza - ogl~dziny zewnetrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oqlecziny zewnetrzne 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiar6w 
rusztowania z uwzgl~dnieniem dopuszczalnych odchylek kt6re wynosza: 
1)odchylenie od pionu wierzcholk6w ram g6rnych rusztowania- 15mm dla 
rusztowania 0 H<10m i 25 mm dla rusztowania 0 H>1 0 m. 
2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeg61nych poziomach nie 
powinno przekraczac 10 mm. 
- sprawdzeniu stezen - ogl~dziny zewnetrzne. 
- sprawdzeniu zakotwieri - poprzez przeprowadzenie pr6by wyrywania kotew 
sciennych zapornoca diwigni 1:10 silq 0,25 - 0,3kN, sprawdzeniu nalezy poddac 
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10% zakotwien wybranych losowo.
 
- sprawdzeniu pomost6w roboczych - ogllildziny zewnetrzne,
 
- sprawdzeniuwymagan dotyczacych komunikacji - oqledziny zewnetrzne.
 
- sprawdzeniu nosnosct wysililgnik6w - nosnosc wysieqnika nalezy sprawdzic przy obciazenlu2,0 kN.
 
- sprawdzeniu urzqdzen odgromowych - wykonac przez pomiar opornosci.
 
- sprawdzeniu zabezpleczen -ogllildziny zewnetrzne
 
- sprawdzenie odchyleniaod pionu i poziomu - wykonac przyrzqdami pomiarowymi.
 
W przypadku stwierdzenia niezpodnoscl w kt6rymkolwiek z w/w punkt6w usterki nalezy usunac i badania prze

prowadzic ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protok6/ odbioru rusztowanla.
 
Wczasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepuiacyrn przeglqdom:
 
- przeglqdy codzienne przeprowadzone przez bryqadziste uzytkuiaceqo rusztowanie.
 
- Przeglqdy dekadowe co 10dni wykonywane przez konserwatora rusztowania
 
lub pracownika inzynieryjno - technicznego.
 
Wyniki kazdeqo przeqladu nalezy wplsac dodziennika budowy.
 
2.3. Odbi6r rob6t 
Montaz uznaje ste za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach 
okaza/y sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.2.2. 
Wprzypadku gdy choc jeden element zostal wykonany nieprawidlowo nalezy go poprawic . 

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
•	 PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stolace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rurstalowych. Og61

newymagania i badania oraz eksploatacja 
•	 PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojqce metalowe robocze. Rusztowaniaramowe. Og61ne wymagania i 

badania oraz eksploatacja. 
•	 PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stolace metalowe robocze. Zlacza, Og61ne wymagania i badania . 
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5.SST 03 Elewacja CPV 45443000-4 

1. WST~P 

1.1. przedmiot SST 
przedmiotem niniejszej SST sawymagania szczepolowe dotyczace wykonania i odbioru remontu elewacji. 
1.2. Zakres rob6t objetych SST 
Ustalenia zawarle w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania nastepulacych rob6t: 

Umycie woca pod clsnlenlem tynkowanych parlii elewacji wcelu usuniecia zabrudzen, nawarstwien orga
nicznych, odspojonych tynk6w i pow/ok malarskich. 

- Uzupe/nienie ubytk6w w tynkach z zaprawy wapienno- trasowej; szpachlowanie powierzchni tynk6w zapra
wC\. z dodatkiem mikrow/6kien. 
Uzupe/nienie ubytk6w cegiel na szczycie zachodnim. 
Korekta profilowania gzyms6w, wolut, pilastr6w, obrarnowan okiennych wwyprawie tr6jwarstwowej poprzez 
ciqgnienie szablonu po prowadnicach, korekta profilowania luster podokiennych. 

-	 Wykonanie obramowari okiennych na elewacji zachodniej ciqgnionej w zaprawie cementowo- wapiennej. 
-	 Wykonanie cokolu z piaskowca wys. 33 cm na elewacji zachodniej: p1yty gr. 4-5 cm, mocowane zaprawa 

cernentowa 
Szpachlowanie i malowanie elewacji farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi wysokiej jakosei 
(np. KEIM,CAPAROL, STO), scisle wedlug technologii zalecanej przez producenta farby. Ostateczny dob6r 
kolor6w nastapt w warunkach naturalnej ekspozycji po wykonaniu pr6b na elewacji, pod nadzorem Urzedu 
Konserwatorskiego i pod nadzorem autorskim projektanta. 
Renowacja metalowych element6w wystroju architektonicznego tj. krat okiennych: 
•	 Czyszczenie element6w stalowych z rdzy przez np. piaskowanie,
 
•	 Naprawa uszkodzeri, uzupelnienie brakuiacych element6w,
 
•	 Zabezpieczenie antykorozyjne np. pomalowanie tarba antykorozyjna Tikurilla-Unikom lub rownowazna
 
• Malowanie farba np. chlorokauczukowa w kolorze czarnym-matowym.
 
Wymiana obr6bek blacharskich gzyms6w, rur spustowych, ieliwnych osadnik6w oraz parapet6w. Nowe ob

r6bki wykonac z blachy miedzianej.
 

1.3. Og61ne wymaganla dotyczace rob6t 
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zqodnosc z Dokurnentacja Prolektowa, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4. Material}' 
Do wykonania rob6t przewiduje silil zastosowanie nastepuacych materia/6w: 

• Zaprawa wapienno-trasowa 
• Zaprawa cementowo-wapienna - piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym (piasek bez domieszek 

organicznych do warstwy spodniej gruboziarnisty do warstw wierzchnich sredniozlarnisty), cement odpowiadalacy 
wymaganiom normowym (cement 0 zawarioscl py/6w mineralnych 0 srednicy poniiej 0,05 mm nie powinna bye 
wieksza niz 1%masy cementu) 

• Woda zarobowa spe/niajC\.ca wymagania normowe przeznaczona do cel6w budowlanych ; 
• Masa szpachlowa z dodatkiem mikrow/6kien; 
• Srodek do gruntowania 
• Farba elewacyjna, np. KEIM, CAPAROL lub STO 
• Blacha miedziana 

1.5. Sprz~t 

Og61ne wymagan ia dotyczace sprzelu podano wczesci pn . Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania rob6t zwiqzanych z konstrukcjq schod6w na antresole stosowac nastepuiacy sprzel: 

•	 wyeiqg jednomasztowy, 
• pozosta/y sprzet przeznaczony dorealizacji rob6t zgodnie z zalozona technologiq; 

Stosowany sprzet powinien bye zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
1.6. Transport 
Og61ne wymagania dotyczace transporlu podano w czescl pn. Wymagania Og6lne. Uiywane pojazdy, porusza
jqce sle po drogach publicznych powinny spelniac wymagania dotyczace przepis6w i ruchu drogowego. 

2.WYKONANIE ROB6T 
Og61ne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji. 



18
 

Przed wykonaniem rob6t elewacyjnych zakonczyc prace przy wszelkich otworach drzwiowych i okiennych. 
Og61ne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wvkonywania rob6t tynkarskich: 

•	 przed przystaplenlern dowykonywania rob6t tynkowych powinny bye zakoriczone wszystkie roboty stanu su
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i 
okienne. 

• Tynki naleiy wykonywac w temperaturze nie nizsze] nlz +5'C i pod warunkiem, ze w ciqgu doby nie nastapl 
spadek poniiej O'C. Dopuszcza sle wykonywanie tynk6w w nlzszych temperaturach, pod warunkiem zasto
sowania odpowiednich srodkow zabezpieczajqcych, zgodnie z wytycznymi ITB. 

• W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wiqzania i twardnie
nia tj, wciqgu 1 tygodnia naleiyzwiliac woca 

•	 Przygotowanie podloza murowego polega na pozostawieniu nie zapeln ionych zaprawa spoln na g/~bokosci 
10-15 mm od lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze oczysclc z kurzu, usunac plamy np. z 
rdzy i substancji t/ustych, a nadmiernie sucha powierzchnie zwiliae woda 

• Tynk dwuwarstwowy powinien skladac si~ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzaleiniony od podloza, Na
rzut powinien bye wyr6wnany i zatarty jednolicie na g/adko. 

•	 Marka zaprawy na narzut powinna bye nizsza nlz na obrzutke. 
•	 Obrzulke na pod/oiach ceramicznych naleiy wykonac z zaprawy cementowej 1:1 - 0 konsystencji odpowia

dajqcej 10-12 cm zaqlebienia stozka pomiarowego - 0 grubosci 3-4 mm; 
•	 Narzut wierzchni naleiy nanoslc po zwiqzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wy

r6wnywania naleiywarstwe wierzchnia narzutu dociskac paca przesuwanq stale w jednym kierunku; 
•	 Na narzut stosowac zaprawe cementowo-wapiennq do tynk6w nienaraionych na zawilgocenie 1:2:10, do 

tynk6w naraionych na zawilgocenie 1:0,3:4, Zaprawa powinna rnlec konsystenqe odpowiadajqcq 7-10 cm. 
Grubosc narzutu powinna wynoslc 8-15 mrn, Zaleca si~ dla prawid/owego rozprowadzenia narzutu stosowa
nie pas6w lub listew, Na zakoriczenie pracy tynkarskiej zaclerac narzut w zaleznosci od rodzaju przeznacze
nia pomieszczenia packa drewnianq lub fllcowa 

Zasady wvkonania prac malarskich.
 
Roboty malarskie wykonae na podloiach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
 
Przed przystaplenlern do malowania wyr6wnac i wyg/adzic powlerzchnle przeznaczona do malowania, wykonac
 
szpachlowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich przystqpie dopiero po wyschnieclu tynk6w.
 
Wilgotnose powierzchni tynkowych pod malowanie - dla farby emulsyjnej wilgotnosc nie wieksza niz 4%, dla
 
olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
 
Pierwsze malowanie wykonac po caikowitym ukoriczeniu rob6t budowlanych dekarskich (blacharskich), murar

skich, tynkarskich i instalacyjnych, , dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki oraz slusarkl okiennej i drzwio

wej;
 
Drugie malowanie wykonac po wyschnleclu pierwszej warslwy, po oszkleniu okien ltp.:
 
Tynki przeznaczone domalowania powinny spelnlac nastepuiace wymagania techniczne:
 

Przygotowanie powierzchni tynk6w jw.;
 
W/w powlerzchnie naleiyoczyscic od zanieczyszczeri mechanicznych (kurz, sadze, t/uszcze itp.) i che

micznych.
 

Roboty malarskie naleiy wykonywac w temperaturze nie niiszej niz +S'C (w ciqgu doby temperatura nie rnoze
 
spasc poniiej O'C) i nie wyiszej niz 22'C.
 
Wczasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli rniedzytazowych naleiy:
 

-	 Sprawdzic jakosc materia/6w malarskich (materia/y zgodne z odpowiednimi normami lub swiadectwami 
dopuszczenia); 

- Sprawdzic wilgotnose i przygotowanie podloza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi nonnami ; 
- Sprawdzie jakosc wykonania kolejnych warstw powiok malarskich zgodnie z odpowiednimi nonnami pari

stwowymi; 
- sprawdzlc lernperaiure wczasie malowania i schnlecia pow/ok; 

Powierzchnie pod/oiy przewidzianych pod malowanie powinny bye: 
- G/adkie i r6wne bez nadrost6w betonowych, zaciek6w zaprawy lub mleczka cementowego. Ewentualne wy

stepy od lica powierzchni nalezy skuc, usunac lub zeszlitowac, Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawic 
przy uiyciu tej samej zaprawy, z kt6rej tynk by/ wykonany. 

-	 Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu d/oniq, nie wykruszajqce sie, bez wi
docznych rys, spekan, rozwarstwieri ; 
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- Czyste bez plam, zaoliwieri i innych zanieczyszczeri (w razie potrzeby nalezy je usunac szpachelka lub 
pedzlern, zrnyc woda z detergentem i splukac czysta wcda): 

-	 Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podloza; 
2.1. Zakres wykonywanych b•t ro 0 

a Przvcotowanle powierzchni 
b Uzupelnienie ubvtkow w tvnkach z zaorawv wapienno-trasowei 
c Gruntowanie oodloza 
d Dwukrotne malowanie farbami elewacvinvrnl 

2.2. Kontrola [akoscl robot
 
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn , Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji.
 
Kontrola [akoscl rob6t tynkarskich powinna obejrnowac:
 

•	 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusclenne powinny bye 
zgodne z dokurnentacla technlczna; 

•	 konirole [akosci zaprawy wapienno-trasowej; 
•	 Kontrole jakosci zaprawy cementowo-wapiennej; 
•	 Kontrola jakoscl wykonania robot tynkarskich; 
• Kontrole wykonania caloscl prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq 

Kontrola jakoscl rob6t malarskich powinna obeimowac: 
•	 Jakosc uiytych rnaterialow; 
•	 Jakosc przygotowanego podloza; 
•	 Kompletnosci wykonania rob6t; 
• Kontrole wykonania caloscl prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq 

Materialy przeznaczone do wbudowania rnusza posiadac odpowiednie atesty oraz bye zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega nawizualnej ocenie stanu rnaterialow oraz udokumentowaniu jej wpisem 
doDziennika Budowy, 
2.3. Obmiar robot
 
Og61ne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn, Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji.
 
2.4. Jednostka obmiarowa
 
Jednostka obrnlarowa wykonania elewacji jest 1 m2;
 

2.5. Odblorrobot
 
Oqolne zasady odbioru robot podano w czesci pn, Wymagania Oqolne niniejszej specyfikacji.
 
Poszczeqolne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny bye odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
 
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje In

spektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawc~ robol do odbioru. Odbi6r powinien bye przeprowadzony w
 
czasie umozliwiajqcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
 
Wykonawca wykona nawlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajqcych i
 
ulegajqcych zakryciu nalezy prowadzic w rniare postepu rob6t, kontrolujqc ich jakosc w spos6b podany powyze]
 
Odbiory czesclowe i koricowe prowadzlc zgodnie z zasadami podanymi powyze] .
 
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
 
Jezef choclaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
 
norm i kontraktu, Wtakiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzlc roboty do zqodrosci z norma i 00

kurnentacla Projektowa, przedstawiajqc je do ponownego odbloru.
 

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaia
 

•	 PN-70/B-1 01 00. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 11-12/72 
poz, 139 

•	 PN·69/B·10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami naspoiwach bezwodnych. 
•	 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi. 
•	 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty og61nobudowlane (aktual

nie obowiqzujqce) 
•	 przepisy bhp przy robotach elewacyjnych i transportowych. 
•	 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami naspoiwach bezwodnych. 
•	 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi. 
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•	 PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzial. 
•	 PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Og61ne wymagania i badania 
•	 PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Og61ne wymagania i badania. 
•	 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaiowych. Roboty og61nobudowlane (aktual

nie obowlazuiace) 
•	 przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych. 
•	 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia/6w. 
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6.SST 04Konserwacja elementow kamiennych CPV 45262512-3 

1.WST~P 

1.1. przedmiot SST 
przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczeg610we dotyczace konserwacji element6w kamiennych z pia
skowca naelewacji frontowe]: cok61, gzymsy, opaski okienne, nacz6/ki oraz portae, 
1.2. Zakres robot obj~tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace konserwacji element6w kamiennych z pia
skowca naelewacji frontowej : cok6/, gzymsy, opaski okienne, nacz6/ki oraz portale. 
1.3. Ogole wymagania dotyczace robot 
Wykonawca rob6t jestodpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zqocnosc z Dokurnentacja Projektowi3v SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. ' 
1.4. Materialy 
Do wykonania rob6t przewiduje siezastosowanie nastepuacych materia/6w: 

•	 rozpuszczalniki organiczne (np. Scanosol, Rasant firmy Coverax) 
•	 preparaty zawieraiace zwiazki fluoru (np. Coveraxan firmy Coverax, Murolin firmy Coverax) 
•	 preparat dozniszczenia mch6w, glon6w i porost6w -np. Lichenicide 
•	 wata celulozowa z dodatkiem biocydu, np. Aseptiny 0 stez, 0,5-1 % lub Sterinolu 0 stez, 1-3% 
•	 preparat krzemoorganiczny typu Steinfesliger-Oh lub preparat krzemoorganiczny 0 zwlekszone] zawar

toscl substancji wzmacniaiace] (np. Funkosil firmy Remmers). 
•	 zaprawy restauratorskie do kamienia barwione w masie (np. Funkosil Restauriermortel firmy Remmers) 

lub zaprawy mineralne nabazie bialego cementu, wapna i piasku p1ukanego. 
•	 preparat do hydrofobizacji np. Sarsil - producent Instytut Chemii Przemyslowej w Warszawie- roztw6r 

5% w benzynie lakowej. 
•	 farba krzemoorganiczna, np. Keim Restauro Lasur, Remmers Funcosil Historic Lasur 

1.5. Sprz~t
 

Og61ne wymagania dotyczace sprzetu podano w czescl pn . Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji.
 
Sprzet stosowany powinien bye zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
 
1.6. Transport
 
Og61ne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Og6lne. Uzywane pojazdy, porusza

jC\.ce sle po drogach publicznych powinny spelnlac wymagania dotyczace przepis6w i ruchu drogowego.
 

2. WYKONANIE ROB6T 
Og61ne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacj i. 
2.1. Zakres wykonywanych rob6t: 

•	 WstEi!pne odczyszczenie powierzchni kamiennych . 
•	 llsunlecie zanieczyszczeri z powierzchni element6w kamiennych z zastosowaniem wody pod cisnienlem 

5-100 bar, z podgrzaniem do temperatury 95°C. W razie konlecznoscl doczyszczenie powierzchni ka
mienia metoda flzykochemlczna przy uzyciu kompozycji rozpuszczalnik6w organicznych (np. Scanosol, 
Rasant firmy Coverax). 

•	 Czyszczenie chemiczne powierzchni kamienia preparatami zawierajC\.cymi zwiazkl fluoru (np. Coveraxan 
firmy Coverax, Murolin firmy Coverax). 

•	 Doczyszczenie pozostalych nawarstwieri i zanieczyszczeri np. metoda strumieniowo scierna Ce-Pe illub 
recznie metodami mechanicznymi przy pomocy dlut, skalpeli , kamieni sclernych itp. z zachowaniem ist
niejC\.cej faktury. 

•	 llsunlecie wt6rnych uzupelnien, przecierek oraz flekowari element6w kamiennych nie spelniajC\.cych 
wymog6w fizykomechanicznych oraz estetycznych. 

•	 Zniszczenia mch6w, glon6w i porost6w - mozna wykonac przez zastosowanie np. preparatu Lichenici
de. 

•	 Odsolenie i dezynfekcja element6w kamiennych metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska 
(oklady z wody destylowanej i waty celulozowej z dodatkiem biocydu, np. Aseptiny 0 stez, 0,5-1 % lub 
Sterinolu 0 stez. 1-3%). 

•	 Wzmocnienie oslabionych i osypujC\.cych sle partii kamienia hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym 
typu Steinfestiger-Oh metoda natrysku lub pedzlowania .rnokre w mokre" do przesycenia impregnatem 
oslabionych partii kamienia. Szczeg61nie mocno zniszczone partie nalezy wzmocnic hydrofilnym prepa
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ralem krzemoorganicznym 0 zwiekszone] zawartosci subslancji wzmacniajqcej (np. Funkosil firmy 
Remmers). Po wykonaniu impregnacji naleiysezonowac wzmocnione fragmenty przez okres min 4 Iyg 
w almosferze podwyiszonej wilgolnosci. 

•	 Uzupelnienie ubylk6w przy uiyciu golowych barwionych w masie zapraw restauratorskich do kamienia 
(np. Funkosil Reslauriermortel firmy Remmers) lub zapraw mineralnych na bazie blalego cementu, wap
na i piasku p/ukanego 0 wlasciwosciach fizycznych I mechanicznych oraz wyglqdzle maksymalnie zbli
zonyrn dooryglnalnego kamlenia. 

•	 Wykonanie uzupelnlen w postaci flek6w w miejscach, kt6re nie wymagajq duzeqo naruszenia oryginalu 
przy laczeniu uzupe/nlenia. Naleiy zastosowac trawertyn odpowiadajqcy uzlarnieniem, nasiqkllwosciq i 
kolorem oryglna/owi. 

•	 Wykonanle zabiegu hydrofoblzacji ca/ego detalu kamienlarsklego w celu ujednolicenia nasiakllwosci 
powierzchni. Moina zastosowac np. preparat Sarsil - producent Instytut Chemli Przemyslowej w War
szawle- roztw6r 5% w benzynie lakowej. 

•	 Scalenie kolorystyczne uzupelnien laserunkowa farba krzemoorganicznq. np. Keim Restauro Lasur, 
Remmers Funcosil Historic Lasur. 

2.2. Kontrola [akoscl rob6t
 
Og61ne zasady kontroll jakosci rob6t podano wczesci pn. Wymagania Og61ne nlniejszej specyflkacj i.
 
Poszczeg61ne etapy prac konserwatorskich powlnny bye odebrane I zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
 
Faktten naleiypotwierdzie wpisem doDziennika Budowy.
 
Kontrola jakosci robot powinna obejrnowac:
 

•	 Jakosc uiytych materla/6w; 
•	 Jakosc wykonanych prac; 
•	 Komplelnosci wykonania rob6t; 
• Konirole wykonania caloscl prac zgodnie z Dokumenlacjq Projektowq 

Malerialy rnusza posladac odpowiednie atesty oraz bye zaakceptowane przez Inspeklora Nadzoru. Akceptacja 
polega na wizualnej ocenie stanu malerial6w, pomiarach, badaniach oraz udokumenlowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
2.3. Obmlar rob6t 
Og61ne zasady obmiaru robot podano w czescl pn. Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji. 
2.4. Jednostka obmiarowa 
Jecnostka obrn larowa wykonania prac konserwatorskich element6w kamiennych jest 1m2, 1dm2. 

2.5. Odbior robot 
Og61ne zasady odbloru rob6t podano wczesci pn. Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji.
 
Poszczeg61ne etapy prac konserwatorsklch musza bye odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
 
Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewldzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nad

zoru, po zgloszeniu przez Wykonawcl;l robot do odbioru. Odbi6r powinlen bye przeprowadzony w czasle umoili

wiajqcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
 
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanlkajqcych i ulegajqcych
 
zakryciu naleiy prowadzlc w rniare postepu robot, komroluac ich [akosc w spos6b podany powyiej. Odblory cze

sclowe I koncowe prowadzic zgodnie z zasadami podanymi powyiej.
 
Jeieli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty naleiy uznac za zgodne z wymaganiami.
 
Jeieli choclaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty naleiy uznac za nlezgodne z wymaganiami
 
norm i kontraktu . Wtakiej sytuacji Wykonawca jest zobowiqzany coprowadzlc roboty do zqodnoscl z norma i Do

kumentacja Projektowq. przedstawialac jedo ponownego odbloru.
 

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymaganla technlczne wykonania robot okreslala 

•	 PN-84/B-01080 Karnien dla budownlctwa i drogownictwa. Podzia/ i zastosowanie wedlug wlasnoscl fi
zyczno-mechanicznych 

•	 PN·88/B·04120 Karnien budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okresterua 
•	 PN-85/B-06720 Pobieranie pr6bek material6w kamiennych zwil;lZ/ych 
•	 PN-B-11203:1996 Malerialy kamienne. Elemenly kamienne; Plyty dook/adzin pionowych zewnetrznych i 

wewnetrznych 
•	 PN-B-11204: 1996 Malerialy kamienne. Elemenly kamienne; Plyty cokolowe zewnetrzne 
•	 PN-B-11207:1996 Materia/y kamienne. Elemenly kamienne; Ksztaltki budowlane z kamieni naturalnych 
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•	 PN-B-11209:1996 Materia/y kamienne. Karnien /upany 
•	 PN-B-11210:1996 Materia/y kamienne. Karnien /amany 
•	 PN-B-11211 :1996 Materia/y karnienne. Elementy kamienne /upane do licowania scian 
•	 PN-EN 1467 Bloki surowe. Wymagania 
•	 PN-EN 1468 P/yly surowe. Wymagania 
•	 EN 1469 P/yty ok/adzinowe. Wymagania 
•	 EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
•	 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty og61nobudowlane (ak

tualnie obowiaaulace) 
•	 Przepisy bhp przy robotach dotyczacych konserwacji element6w kamiennych. 
•	 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia/6w. 
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7. SST 05 Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421132·8 

1.WST~P 

1.1. Przedmiot SST 
przedmiotem niniejszej SST sawymagania szczeqolowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczqcych mon
tazu stolarki okiennej oraz renowacji stolarki drzwiowej. 
1.2.Zakres rob6t obj~tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowla wymagania dotyczace nastepulacych rob6t: 

•	 Wymiana stolarki okiennej. lstniejace okna zostana zastaplone oknami drewnianymi z szybami zespolo
nymi, spelniajqcymi obowiqzujqce wymogi pod wzqledern lzolacyinosci cieplnej oraz akustycznej , Forma no
wych okien bedzle wzorowana na oknach istnlejacych: dwupoziomowe okna rozwierane downetrza, z profi
lowanym slernlenlern, z dwuskrzyd/owym naswiellern (przynajmniej jedno skrzyd/o powinno bye uchylne). 
Kolor okien zielony: KEIM 9383. Profilowanie slernton i szpros6w naleiyuzgodnic z projektantem. Okna po
winny posiadac certyfikat zqodnoscl z Aprobata Technlczna ITS NrAT-15-2948/00 oraz Atest Higieniczny 
Panstwowego Zakladu Higieny, 

•	 Konserwacja drzwi piycinowych w portalu g/6wnym: naprawa okuc i zamk6w, malowanie lakierobejcq np. 
Sadolin lub rownowazna wkolorze RAL 8011 Nutbrown. Program prac konserwatorskich : wykonanie odkry
wek celem okreslenta najstarszej warstwy kolorystycznej; usunlecie wszystkich nawarstwlen ze stolarki me
tcda chjemicznq przy zastosowaniu past np. Remosol, Skansol; przeprowadzenie impregnacji strukturalnej 
stolarki impregnatami iywicznymi w polqczeniu z dezynsekcia np. firmy altax; uzupelnienie ubytk6w kitem 
drewnopochodnym; wyr6wnanie drobnych nlerownosci elastyczna szpachl6wkq poliestrowa lub szpachlowka 
akrylowa 0 odpowiednim kolorze drewna; gruntowanie Iarba podk/adowq; malowanie koricowe Iarba olejna 
IUb ftalowq; naprawa okuc i zarnkow, 

•	 Renowacja drzwi p1ytowych opierzonych blacha: usuniecie z/uszczonych i odspojonych pow/ok malarskich, 
uzupe/nienie ubytk6w, zabezpieczenie antykorozyjne element6w metalowych, malowanie farba np. chloro
kauczukowa zgodnie z inslrukcja producenta w kolorze czarnym-matowym. 

1.3. Og61ne wymagania dotyczace rob6t 
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zqodnosc z Dokumentacjq Projektowa, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4. MateriaJy 

-okna drewniane z szybami zespolonymi, spe/niajqce obowlazulace wymogi pod wzqledern lzolacylnosci 
cieplnej oraz akustycznej. Forma nowych okien bedzie wzorowana na oknach istniejacych. 
- odpowiednie preparaty dorenowacji i konserwacji stolarki drzwiowej. 

1.5. Sprz~t 

Og61ne wymagania dotyczace sprzetu podano wczescl pn. Wymagania Og6/ne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robot zwiqzanych z demontaiem istniejqcych okien stosowac nastepulacy sprzet: 

• wyciqg jednomasztowy, 
Sprzet stosowany powinien bye zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
1.6. Transport 
Og61ne wymagania dotyczace transportu podano w czescl pn. Wymagania Og6lne. Uiywane pojazdy, porusza
[ace sle po drogach publicznych powinny spelniac wymagania dotyczace przepis6w i ruchu drogowego. 

2.WYKONANIE ROB6T 
Og61ne wymagania wykonania rob6t podano wczesci pn. Wymagania Og61ne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wbudowania i odbioru okien 

•	 dopuszcza sle odchy/ki od wymiar6w otwor6w dla stolarki w scianach zewnetrznych murowych i otynko
wanych - po + 10 mm na szerokoscl , wysokosci i po przekatne]; 

•	 stolarke i slusarke okienna nalezy zarnocowac w punktach rozmieszczonych w oscleznlcy (w zaleznosci 
od wysokoscl i szerokoscl okna od 4·10 punkt6w zamocowania) zgodnie z norma; 

• wosclezach - uszczelnienie styku z oknem wykonac za pornoca pianki poliuretanowej -obclac jej nadmiar 
po calkowitym wyschoieciu; 

•	 przed przystqpieniem do wykonania ok ien naleiy pobrac wymiary sprawdzajqce z natury (z istniejqcych 
otwor6w okiennych); 

•	 rysunek okien, gabaryty osclezy i szpros6w powinny bye zgodne z rysunkiem. 
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•	 ustawienie okna sprawdzlc w pionie i poziomie oraz dokonac pomiar6w przekqtnych. Dopuszczalne od
chylenie ad pionu i poziomu - max 2 mm na1m wysokosci okna, jednak nie wiece] nii 3 mm naca/ej dlu
gosci etementow oscleznicy, R6inice wymiar6w przekatnych - max 2 mm przy dhiqosci przekatne] do 1 
m, jednak nie wiece] nlz 4 mm nacalej dlugosci przekatne]. 

przy ustawieniu okna sprawdzic sprawnosc dzia/ania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawnosc
 
otwarciaw pozycji .rn lkrowentylacla".
 
Sprawdzlc uszczelnienie zamocowania okna pod wzqledern termicznym;
 
Przestrzen rnledzy murem a oknem i parapetem wypelnie planka polluretanowa.
 
21 Z k .. a res wylkonywanych rob'ot 

a Wykonanie obmiar6w otwor6w okiennych 
b Montai okien 
c Uzupelnienie ewentualnych ubytk6w i doprowadzenie osadzanych okien doodbioru technicznego 
d Konserwacja i renowacja drzwi zewnetrznvch 

2.2. Kontrola jakosci rob6t 
Oqolne zasady kontroli jakosci rob6t podano wczesci pn . Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
 
Poszczeg61ne etapy wykonania rob6t rozbi6rkowych powinny bye odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
 
Nadzoru, Fakt ten naleiypotwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.
 
Kontrola jakoscl robot powinna obejnowac:
 

•	 kontrole elernentow skladowych 
•	 kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
•	 kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjq Projektowq 
•	 kontrole wykonania robot renowacyjnych i konserwacyjnych drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i 

przepisami 
• kontrole wykonania robot renowacyjnych i konserwacyjnych drzwi zgodnie z Dokumentacjq Projektowq 

Materialy przeznaczone do wbudowania rnusza posladac odpowiednie atesty oraz bye zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia/ow, pomiarach oraz udokumentowaniu 
jejwpisem doDziennika Budowy. 
2.3. Obmiar robot 
Oqolne zasady obmiaru robot podana w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. 
2.4. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obrniarowa robot zwlazanych z montazern okien i renowacjq drzwi jest 1 m2 

2.5. Odbi6r rob6t 
Oqolne zasady odbioru robot podano wczesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
 
Poszczeg61ne etapy wykonania rnontazu okien oraz rob6t renowacyjnych i konserwacyjnych drzwi powinny bye
 
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot
 
przewidzianego wdokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawc~ robot do odbioru.
 
Odbor powinien bye przeprowadzony w czasie umoiliwiajqcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamo

wania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto

rem Nadzoru. Odbiory robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu naleiyprowadzic w rnlare postepu robot, kontro

lujqc ich jakosc w sposob podany powyiej. Odbiory czesclowe i koncowe prowadzlc zgodnie z zasadami poda

nymi powyze] ,
 
Jeieli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty naleiy uznac za zgodne z wymaganiami.
 
Jeieli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty naleiy uznac za niezgodne z wymaganiami
 
norm i kontraktu. Wtakiej sytuacji Wykonawca jestzobowiqzany doprowadzic roboty do zqodnosci z norma i Do

kumentacjq Projektowa, przedstawiajqc je doponownego odbioru.
 

3. DOKLIMENTY ODNIESIENIA 
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaia; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaiowych. Roboty og61nobudowlane (aktual
nie obowlazujace) 
•	 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia/ow. 
•	 przepisy bhp przy robotach dotyczqcych osadzenia 
•	 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych material6w, 


