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Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem strzelnicy pistoletowej w Pawłowie k/Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Przewidywany zakres prac zgodny z przedmiarem robót w 
tym: 

I. Wymiana obudowy osłony bocznej (muru oporowego) 
1. Odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
2. Rozebranie obicia ścian z desek na styk muru oporowego 
3. Wymiana desek 150x50 mm (mocowanie do muru mechaniczne na kotwy) do 

mocowania deskowania obudowy muru oporowego 
4. Poszycie ściany żelbetowej muru oporowego z drewna łączonego na styk. Deski lub bale 

o grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy. 
II. Przesłona zakryta nr 1a 

1. Obudowa przesłony do poziomu blachy zbijaka 
a) wymiana blach zbijaka gr. 10 mm zabezpieczonych zestawem farb antykorozyjnych 
b) wymiana drewnianych belek 150x180 mm przy blasze 
c) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
d) rozebranie ścian z bali drewnianych osłony I 
e) wykonanie ścian drewnianych z bali 150x180 mm, system montażu bezgwoździowy 

z belka poziomą z krawędziaków 150x180 mm  
f) montaż folii kubełkowej 

2. Obudowa przesłony powyżej poziomu blachy zbijaka 
a) rozebranie obudowy przesłony z desek na styk 
b) wymiana desek dystansowych 60x28 mm dla mocowania obudowy 
c) wymiana desek 250x50 mm do mocowania deskowania obudowy 
d) obudowa przesłony z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 mm, 

system montażu bezgwoździowy 
e) zasypanie za dekowaniem obudowy żwirem z odzysku z przerzutem 4.10 m w górę z 

uzupełnieniem brakującego (przyjęto 15%) materiału sypkiego o granulacji 2-5 mm 
3. Wspornik osłaniający 

a) wymiana desek 400x50 mm osłonowych wspornika (pozioma i pochyła) wraz z 
uzupełnieniem zasypki żwirowej o uziarnieniu 2-5 mm 

b) montaż płyt gumowych typu SRB gr. 30 mm o wymiarach 2150x400 mm na 
deskowaniu, montaż bezgwoździowy np. w kasecie mocującej 

4. Kulochwyt ziemny 
a) zebranie wierzchniej warstwy kulochwytu z przesianiem gruntu. 
b) wbudowanie ziemi w nasyp z uzupełnieniem brakującego (przyjęto 15%) materiału 

sypkiego o granulacji do 2 mm 
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III. Przesłona zakryta nr 1b 
1. Wspornik 

a) wymiana blach osłaniających wspornik gr. 10 mm zabezpieczonych zestawem farb 
antykorozyjnych 

b) wymiana desek 400x50 mm osłonowych wspornika (pozioma i pochyła) wraz z 
uzupełnieniem zasypki żwirowej o uziarnieniu 2-5 mm 

c) montaż płyt gumowych typu SRB gr. 30 mm o wymiarach 2150x400 mm na 
deskowaniu, montaż bezgwoździowy np. w kasecie mocującej 

2. Obudowa przesłony - płaszczyzna pionowa 
a) rozebranie obudowy przesłony z desek na styk 
b) wymiana desek dystansowych 60x28 mm dla mocowania obudowy 
c) wymiana desek 250x50 mm do mocowania deskowania obudowy 
d) obudowa przesłony z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 mm, 

system montażu bezgwoździowy 
e) zasypanie za dekowaniem obudowy żwirem z odzysku z przerzutem 4.10 m w górę z 

uzupełnieniem brakującego (przyjeto 15%) materiału sypkiego o granulacji 2-5 mm 
3. Obudowa słupów 

a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
e) naprawa i reprofilacja ubytków w słupach żelbetowych wg technologii wybranego 

dostawcy. 
IV. Przesłona odkryta nr 2a 

1. Obudowa przesłony - środnik i pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 

grubości pasa dolnego blachownicy 
d) poszycie środnika i pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub 

bale o grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 
e) montaż płyt gumowych typu SRB gr. 30 mm o wymiarach 2000x800 mm w osi linii 

strzału na deskowaniu środnika nad pasem dolnym, montaż bezgwoździowy 
2. Obudowa słupów 

a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
3. Roboty malarskie blachownicy 

a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
V. Przesłona odkryta nr 2b 

1. Obudowa przesłony - środnik i pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 

grubości pasa dolnego blachownicy 
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d) poszycie środnika i pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub 
bale o grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 

2. Obudowa słupów 
a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
3. Roboty malarskie blachownicy 

a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
VI. Przesłona zakryta nr 3a 

1. Obudowa przesłony - środnik i pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 

grubości pasa dolnego blachownicy 
d) poszycie środnika i pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub 

bale o grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 
e) montaż płyt gumowych typu SRB gr. 30 mm o wymiarach 2000x800 mm w osi linii 

strzału na deskowaniu środnika nad pasem 
f) dolnym, montaż bezgwoździowy 

2. Obudowa słupów 
a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
3. Roboty malarskie blachownicy 

a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
VII. Przesłona zakryta nr 3b 

1. Obudowa przesłony - pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk pasa dolnego blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 

grubości pasa dolnego blachownicy 
d) poszycie pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub bale o 

grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 
2. Obudowa słupów 

a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
b) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
c) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
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3. Roboty malarskie blachownicy 
a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
VIII. Przesłona odkryta nr 4a 

1. Obudowa przesłony - pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk pasa dolnego blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 

grubości pasa dolnego blachownicy 
d) poszycie pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub bale o 

grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 
e) montaż płyt gumowych typu SRB gr. 30 mm o wymiarach 2000x800 mm w osi linii 

strzału na deskowaniu środnika nad pasem dolnym, montaż bezgwoździowy 
2. Obudowa słupów 

a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
3. Roboty malarskie blachownicy 

a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
IX. Przesłona odkryta nr 4b 

1. Obudowa przesłony - pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk pasa dolnego blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 

grubości pasa dolnego blachownicy 
d) poszycie pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub bale o 

grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 
2. Obudowa słupów 

a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
3. Roboty malarskie blachownicy 

a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
X. Przesłona zakryta nr 5a 

1. Obudowa przesłony - pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk pasa dolnego blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
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c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 
grubości pasa dolnego blachownicy 

d) poszycie pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub bale o 
grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 

e) montaż płyt gumowych typu SRB gr. 30 mm o wymiarach 2000x800 mm w osi linii 
strzału na deskowaniu środnika nad pasem dolnym, montaż bezgwoździowy 

2. Obudowa słupów 
a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
3. Roboty malarskie blachownicy 

a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
XI. Przesłona zakryta nr 5b 

1. Obudowa przesłony - pas dolny 
a) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk pasa dolnego blachownicy 
b) wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania obudowy blachownicy 
c) wymiana desek do mocowania deskowania obudowy blachownicy dla zniwelowania 

grubości pasa dolnego blachownicy 
d) poszycie pasa dolnego blachownicy z drewna łączonego na styk, deski lub bale o 

grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 
2. Obudowa słupów 

a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek nieotynkowanych na styk słupów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy słupa 
d) poszycie słupa żelbetowego z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 

mm, system montażu bezgwoździowy 
3. Roboty malarskie blachownicy 

a) przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odtłuszczanie 
b) malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
c) malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji 

pełnościennych 
XII. Stanowiska celów na 75 m 

1. Odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
2. Rozebranie obudowy z desek na styk stanowiska 
3. Wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania stanowiska celów 
4. Poszycie stanowiska z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 mm, 

system montażu bezgwoździowy 
XIII. Stanowiska celów na 200 m 

1. Odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
2. Rozebranie obudowy z desek na styk stanowiska 
3. Wymiana desek 150x50 mm do mocowania deskowania stanowiska celów 
4. Poszycie stanowiska z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50 mm, 

system montażu bezgwoździowy 
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XIV. Kulochwyt ziemny dolny na 200 m 
1. Rozkopanie fragmentu ziemnego kulochwytu przed ścianką oraz odkopanie pali 

drewnianych 
2. Rozebranie pali drewnianych wraz z oczepem 
3. Wykonanie ścian drewnianych z bali grubości 100 mm z montażem oczepu z 

krawędziaków 60x200 mm, system bezgwoździowy 
4. Izolacja pionowa z folii kubełkowej częsci podziemnej pali 
5. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z ubiciem warstwami 
6. Przesianie gruntu z kulochwytu 
7. Wbudowanie ziemi w nasyp z uzupełnieniem brakującego (przyjęto 10%) materiału 

sypkiego o granulacji do 2-5 mm z zagęszczeniem nasypu 
XV. Kulochwyt główny zadaszony 

1. Wykonanie drenażu przed kulochwytem głównym z odtworzeniem ścieku i nawierzchni 
XVI. Wymiana obudowy schronów 

a) odkopanie obudowy, z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni 
b) rozebranie obicia z desek na styk schronów 
c) wymiana desek 150x50 mm (mocowanie mechaniczne na kotwy) do mocowania 

deskowania obudowy schronów 
d) poszycie ściany żelbetowej schronu z drewna łączonego na styk, deski lub bale o 

grubości 50 mm, system montażu bezgwoździowy 
XVII. Stanowisko dowodzenia 

1. Malowanie stalowej konstrukcji stanowiska (1xpodkładowa+2x nawierzchniowa) 
2. Naprawa posadzki na górnym tarasie 

a) rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - pas płytek wzdłuż krawędzi 
zewnętrznej z odcięciem od pozostałych z oczyszczeniem i wyrównaniem podłoża 

b) ułożenie warstwy wygładzającej z zaprawy samopoziomującej 
c) ułożenie wysokoelastycznaej izolacji z montażem taśmy uszczelniającej 
d) odtworzenie posadzki z płytek 

3. Wymiana obróbki czołowej tarasów i podestów 
 

UWAGA OGÓLNA: 
1. We wszystkich elementach drewno sezonowane max. Wilgotność 15%, impregnowane min 2x, 

cięcia poprzeczne desek, bali wykonywane na budowie należy zaimpregnować przynajmniej 2x. 
2. Impregnacja przeciwgrzybiczna, przeciwwilgociowa i p.poż 
3. Kolor jak istniejący (brąz) 
4. Po zmontowaniu przesłon, że należy jeszcze raz w całości zaimpregnować. 
5. Impregnat musi dawać po malowaniu powierzchnię matową 
6. Wierzchnie płaszczyzny korony wałów oraz skarp dodatkowo zabezpieczyć przed 

wypłukiwaniem i rozmyciem w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Na 
wszystkich płaszczyznach nasypów zastosować komórkowy system ograniczających gr. min. 30 
cm z wypełnieniem materiałem przesianym o granulacji od 2 do 5 mm z teksturowanych oraz 
perforowanych taśm polietylenowych. System ten należy układać na warstwach włókniny 
stabilizującej. Nasypy wałów ochronnych należy zabezpieczyć poprzez układanie gruntów 
nasypowych warstwowo co około 30 cm w wywinięte w nasyp warstwy mat z geowłókniny. 
Wywinięcia geowłókniny należy kotwic w gruncie systemowymi kotwami drewnianymi lub 
plastykowymi (nie dopuszcza się stosowanie kotew stalowych) w ilości zalecanej przez 
wybranego producenta i dostawcę systemów stabilizujących grunty lecz nie mniej niż 6 sztuk 
na 1 m2. Całość powierzchni należy zadarnić. 

1.4. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Sprzęt i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Osprzęt elektryczny i sanitarny 
zdemontować i powtórnie zamontować lub odpowiedni zabezpieczyć. 
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1.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy 
Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki (po konsultacji z SOI) na zorganizowanie i 

przygotowanie składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują 
trudności z dostępem do sieci wodnej i sieci elektrycznej. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na 
gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące 
opróżnianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia 
robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w 
kosztach ogólnych). Zdemontowane elementy metalowe protokolarnie przekazać do SOI. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstawania pożaru. 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na 
plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem 
budowlanym. 

c) Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany,  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT,  
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
d) Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
przedstawiciela Zamawiającego. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT  
3.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt organizacji budowy,  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy 

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego 
budowlanego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

3.3. Wykonawca zatrudni posiadającego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierowników 
robót branżowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy. 

3.4. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, 
a także w normach i wytycznych.  

3.5. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach 
Przy ruchu na drogach 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. 

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

jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Przedstawiciela Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST, umową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje  
  Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót (w przypadku rozliczenia innego niż ryczałtowe) 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie SST, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Długości pomiędzy 
punktami należy mierzyć wzdłuż linii osiowej i podawać w m, cm. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne nie wymagają inaczej objętości będą wyliczane w m³ a powierzchnie w m². Ilości, które 
mają być mierzone wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Przedstawiciela Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów (w przypadku rozliczenia innego niż ryczałtowe) 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie zgodne z jednostkami 



13 

 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robót.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Warunki płatności 

Rozliczenie robót wg zapisów umownych. Jednym z dokumentów będących podstawą 
płatności jest protokół odbioru robót oraz rozliczenie mediów komunalnych. 

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku konieczności wykonania) 
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych. Zamawiający 

nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
2. protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały),  
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3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), W przypadku, gdy wg 
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
9.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

 
10. UWAGI DLA WYKONAWCY: 

A. Przed wykonaniem oferty Oferent może przeprowadzić wizję lokalną. 
B. Rozliczenie zgodnie z zapisami umownymi. 
C. Prace mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500 
D. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z 

przedstawiciel Zamawiającego. 
E. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone w 

przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie z 
założeniami. 

F. Materiały z rozbiórki należy przekazać na wysypisko i przedstawić Zamawiającemu dokument 
przejęcia odpadu. Zdemontowane elementy po uzgodnieniu z kierownikiem SOI co do ich 
przydatności przekazać Zamawiającemu lub nieprzydatne elementy przekazać jako odpad do 
utylizacji. Zdemontowane elementy stalowe należy protokolarnie przekazać we skazane 
miejsce do właściwego SOI. 

G. Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w 
kosztach ogólnych). 

H. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem nr 
dowodu tożsamości, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzętu i 
pojazdów dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imię operatora) 

I. Korzystanie z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń magazynowych i socjalnych po uzyskaniu zgody 
dowódcy Jednostki Wojskowej lub Kierownika SOI. Wielkość zużytych mediów komunalnych 
(woda-ścieki, prąd) zostanie określona zgodnie  z załącznikiem do wzoru umowy po 
zakończeniu zadania i podlegać będzie opłacie. 

J. Przed przystąpieniem do prac budowlanych osoby związane z realizacją umowy muszą być 
przeszkolone (zaznajomione) z obowiązującymi w Siłach Zbrojnych przepisami w zakresie 
przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony PPOŻ, BHP i ochrony środowiska. 

K. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniający cudzoziemców, przed przystąpieniem 
do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym fakcie 
celu uzyskania akceptacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

L. Roboty są objęte obowiązującą 23 % stawką VAT. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn 

zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736, z 
późn.zm.) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn.zm.) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. Nr 1226 z późn. 

zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r .- o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z późn.  

11.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz.953 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie 
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

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

 
 
11.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-01.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45110000-1 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z remontem strzelnicy pistoletowej w Pawłowie k/Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu 
wszystkich koniecznych do wykonania robót podanych w ST Wymagania Ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne. 

2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIÓRKOWE: 

a) rozbiórka okładzin i pali drewnianych,  
b) rozbiórka blach zbijakowych, 
c) rozbiórka płyt gumowych, 
d) rozbiórka części posadzek na tarasie stanowiska, 
e) wywóz i utylizacja powstałych odpadów wraz z kosztem utylizacji 
f) inne niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania 

3. MATERIAŁY. 

3.1. Wymagania ogólne 

W trakcie trwania ww. robót nie zakłada się wykorzystania materiałów Wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

- Gruz 
- Elementy stalowe 
- Drewno, szkło itp. 
- Inne odpady 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz 
 i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko. Elementy stalowe przekazać 
protokolarnie do właściwego SOI. 

4. SPRZĘT  

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w pkt. 4. Do 
wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

- Ręczne urządzenia mechaniczne ( młoty udarowe, wiertarki itp.) 
- Ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kielnia, wyciąg do gwoździ) 
- Samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
- Rynny do gruzu 
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5. TRANSPORT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w pkt. 5. Gruz oraz 
pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub 
samowyładowczymi. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem 
transportu. Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu, którą Wykonawca 
określa indywidualnie określając cenę wywozu za m3, t obejmującą wszelkie koszty z tym 
związane (również koszty składowania czy utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej). 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.6 
6.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w SST, 
przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystąpieniem do bezpośrednich 
robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić  
i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe- wstęp wzbroniony”. Roboty 
rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób zgodny z ST. Roboty 
rozbiórkowe elementów przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać 
ręcznie lub sprzętem lekkim. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja 
się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez Inspektora tzn. 
do magazynu SOI. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacja techniczną stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola, jakości robót polegać będzie na wizualnej o cenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacja ST Wymagania ogólne. 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem robót są jednostki z przedmiaru robót. 
9. ODBIÓR ROBÓT. 

Zgodnie ze Specyfikacja ST Wymagania ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakończeniu robót informuje 
Zamawiającego na piśmie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 

wywóz na odległość do 10 km i wyładunek. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ROBOTAMI 

1. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 
(Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych z poźn. zm. 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-02.00 

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU 
Kod CPV 45262330-3 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie naprawy konstrukcji betonowych związanych z remontem 
strzelnicy pistoletowej w Pawłowie k/Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania naprawy konstrukcji betonowych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 
oraz prefabrykowanych przy zastosowaniu systemu składającego się z: 

− mineralnej powłoki antykorozyjnej, 

− mineralnej warstwy szczepnej 

− zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupełniania ubytków o grubości 5-20 mm, 

− zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupełniania ubytków o grubości do 40 mm, 

− szpachli naprawczej do uzupełniania ubytków o grubości do 5 mm, 

− elastycznej powłoki malarskiej do betonu. 
1.4. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z, specyfikacją techniczną, 
poleceniami Zamawiającego. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w:  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami) 

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

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Do wykonywania napraw elementów betonowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i żelbetowych posiadających 
Aprobatę Techniczna ITB, IBDiM do tego typu zastosowań oraz betonów zgodnych z SST 
dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

Materiały do napraw konstrukcji betonowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
1504-1:2000. 

2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych są:  

• Mineralna powłoka antykorozyjna dla odsłoniętej stali. 

• Mineralna warstwa szczepna, mineralna zaprawa, modyfikowana polimerami, wodo- i 
mrozoodporna, przeznaczona do aplikacji na powierzchniach poziomych i pionowych jako 
warstwa szczepna pod zaprawy naprawcze 
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• Zaprawa naprawcza o drobnym kruszywie (2 mm), niskiej zawartości chromianów, 
modyfikowana polimerami do wypełniania ubytków warstwami o grubości do 20mm. 
Stosowana jest do naprawiania i reprofililacji żelbetonowych konstrukcji o średniej 
wytrzymałości takich jak płyty, słupy, belki i podciągi, ściany zbiorników i inne 

• Zaprawa naprawcza o grubszym kruszywie (4 mm), niskiej zawartości chromianów, 
modyfikowana polimerami do wypełniania ubytków warstwami o grubości do 40 mm. 
Stosowana jest do naprawiania i reprofililacji żelbetonowych konstrukcji o wysokiej 
wytrzymałości takich jak płyty, słupy, belki i podciągi, ściany zbiorników i inne 

• Szpachla naprawcza do betonu o drobnym kruszywie do wypełniania ubytków o grubości 
do 5mm. Stosowana do naprawy powierzchniowej uszkodzonych konstrukcji betonowych 
i żelbetowych, do szpachlowania, wyrównywania nierówności, naprawy wykruszonych 
krawędzi, zamykania otworów montażowych, gniazd żwirowych i innych uszkodzeń. 

• Akrylowa farba do betonu, wodorozcieńczalna, o dużej przyczepności do podłoża, 
paroprzepuszczalna. Cechuje się odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 
wysokoelastyczna, nie kreduje i jest odporna na alkaliczne podłoża. 

• Woda, do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów do napraw konstrukcji betonowych.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tez 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  

Mieszanie składników powinno się odbywać w mieszarkach przeciwbieżnych, betoniarkach o 
wymuszonym działaniu, naczynia i mieszadło wolnoobrotowe. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego oraz transportu 
przewidzianego do tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne normą PN-S-10040:1999, SST dotyczącą wykonywania 

konstrukcji betonowych.  
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiałów do napraw 

konstrukcji betonowych oraz zgodnie z kartami technicznymi.  
5.2. Naprawy powierzchniowe 

5.2.1 Przygotowanie powierzchni  
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny być usunięte przez skucie, 
piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową należy 
oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów.  



20 

 

Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie 
może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające 
wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.  
Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem.  
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów :  
-wytrzymałości podłoża na odrywanie  
-wilgotności podłoża,  
-szorstkości.  

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali 
Odsłoniętą i oczyszczoną stal zbrojeniową należy zabezpieczyć zaprawą przez dwukrotnie 
naniesienie równomiernej warstwy przy użyciu pędzla lub szczotki (drugą warstwę nanosić po 
stwardnieniu pierwszej nie wcześniej niż po upływie 6 godzin. 
Łączna grubość powłoki antykorozyjnej powinna być nie mniejsza niż 1mm. Następnie można 
nanosić kolejne warstwy systemu (warstwę szczepną) 

5.5.3. Wykonanie warstwy szczepnej 
Wokół miejsca naprawianego zaleca się naciąć beton za pomocą tarczy korundowej lub 
diamentowej (wydzielić naprawiane pole). Następnie z wydzielonego pola usunąć wierzchnią 
skorodowaną i zanieczyszczoną warstwę betonu za pomocą skuwania, śrutowania, 
strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zakończeniu obróbki mechanicznej, usunąć odspojone 
fragmenty betonu i odpylić. 
Staranne oczyszczone podłoże betonowe należy nawilżyć, powinno być matowo-wilgotne. 
Zaprawę wcierać twardą szczotka w przygotowane podłoże wypełniając jego pory, tak aby 
powstała ciągła, trwale związana z podłożem powłoka. Następnie nanieść zaprawę naprawczą 
metodą “świeże na świeże”. W przypadku wyschnięcia warstwy szczepnej związana powłoka 
musi być usunięta, a następnie ułożyć nową warstwę szczepną. 

5.2.4. Wykonanie wypełnienia lub odtworzenie  
Prace związane z wykonaniem naprawy winny być prowadzone z zachowaniem wymagań, 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych dla 
stosowanego materiału.  
Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiałów naprawczych należy przestrzegać 
zalecanych przez Producenta sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża, 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Zamawiającego. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inspektora do Dziennika Budowy.  
Powierzchnie pokryte zaprawami naprawczymi czy szpachlowane należy chronić przez 2 dni 
przed nadmiernym wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami i zbyt dużymi 
wahaniami temperatury. Po upływie 2 dni można nanosić powłoki ochronne 

5.2.5. Wykonanie powłok ochronnych 
Powłoki ochronne nakłada się w dwóch cyklach roboczych wałkiem, pędzlem lub maszynowo 
metodą natrysku. Materiał użyty do malowania metodą natrysku bezpowietrznego można 
rozcieńczyć wodą max 5%, a przy natrysku wysokociśnieniowym dodać ok. 20% wody. Powłoka 
malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym 
wietrze, w deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni 
osłaniać plandekami. 

5.2.6. Naprawa rys i pęknięć  
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny być usunięte przez skucie, 
piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Iniektowana rysa musi 
być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton wokół rysy nie może wykazywać oznak 
korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, 
oleje i tłuszcze itd.  
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Bezpośrednio przed wykonaniem warstwy zamykającej rysę, należy rysę przedmuchać 
sprężonym powietrzem.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część "Wymagania ogólne". 
Kontrola robót obejmuje:  

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, 
dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz 
stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),  

• kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej 
(wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, 
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),  

• kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena 
wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej z oceną jednorodności wykonania, 
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),  

• oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymałość 
materiałów naprawczych na odrywanie winna być zgodna z wartością podaną przez 
Producenta; określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inspektora; wytrzymałość na odrywanie określa się metodami 
niszczącymi, dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić),  

• kontrolę prawidłowości przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni z 
oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku 
zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia rysy).  

• kontrolę prawidłowości wykonania iniekcji -wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania 
iniekcji z oceną jednorodności wykonania wypełnienia),  

Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN 92/B-
01814 lub PN-EN 1542:2000. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem tynków powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
Naprawę konstrukcji betonowych uznaje się za wykonaną zgodnie z niniejszą SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach technicznych dały wyniki 
pozytywne.  

Odbioru robót polegających na wykonaniu napraw konstrukcji betonowych należy dokonać 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja powykonawczą z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,  

• Dziennik budowy,  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw,  
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• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
 
8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
ogólne".  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
ogólne".  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy:  

1. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje.  

2. PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.  

3. PN-921B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych  

4. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B 03.00 

ROBOTY CIESIELSKIE 
KOD CPV 45422000-1  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót ciesielskich związanych remontem z strzelnicy pistoletowej w 
Pawłowie k/Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie remontu strzelnicy: 

� Wymiana okładziny drewnianych 

� Wymiana pali drewnianych 

� Impregnacja po wymianie okładziny i pali 

� Wymiana obróbki czołowej 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia 
własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 

wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 
dostawie na budowę. 

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń, o jakości wydanych na podstawie 
norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być 
wbudowane. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN), EN 
i aprobatami technicznymi. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 
albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 
odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 
magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów 
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 i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót 
budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów 
lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
nadzoru. 

Wszystkie materialny powinny posiadać atest Państwowego Instytutu Higieny. 
 

2.2. Drewno. 

2.2.1. Wymagania ogólne: 
Stosować drewno iglaste przewidziane do konstrukcji drewnianych ciesielskich 

zabezpieczone - zaimpregnowane przed szkodnikami biologicznymi i ogniem - do stanu NRO oraz 
przeciw korozji biologicznej. Należy stosować preparaty do nasycania drewna -  środki 
dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. Kolor preparatu nawiązać do 
istniejącego. 

Dla wykonania okładziny należy stosować drewno klasy, jakości charakteryzującej się 
wytrzymałością na zginanie C 24, grubości min 50 mm. Drewno sezonowane o max wilgotności 
15%, impregnowane min dwukrotnie oraz 3 raz po wykonaniu wymiany. 

Płaszczyzny elementów drewnianych powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe. 
Kolor jak istniejący (brąz) 
2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

Tarcia po zmontowaniu nie może posiadać szczelni na łączeniu elementów. 
2.2.3. Łączniki: 

Należy stosować system bezgwoździowy np. płytki kolcowe dwustronne. Wszystkie łączniki 

ocynkowane, dla montażu płyt gumowych np. w kasety mocujące. 
2.2.4. Środki ochrony drewna: 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowanymi decyzjami, aprobatami 
itp. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Płyty gumowe typu SRB gr. 30 mm i szerokości 400 mm  

2.4. Płyty osb gr. 22 mm wodoodporne 

2.5. Blachy z tytan-cynk gr. 0,50 mm 

2.6. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach np. LC 60 

2.7. Łączniki 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Przy doborze sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania 
pokrycia dachowego. 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych 
w SST. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi  
w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia niegwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane        
i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia dróg w obrębie 
strzelnicy, wynikłe w trakcie transportu materiałów niezbędnych do wykonania robot, 
Wykonawca winien odtworzyć na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
Prace powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru. Na płaszczyźnie 

okładziny kulochwytu od strony stanowisk strzeleckich nie mogą znajdować się twarde elementy 
mogące powodować odbitek (rykoszetów) w szczególności nakrętki, gwoździe, uchwyty 
mocujące. 

Elementy drewniane należy zabezpieczyć systemowymi bejcami do drewna a dodatkowo 
elementy stykające się z gruntem należy na całej powierzchni styku z zakładem 10 cm 
osmołować. 

Cięcia poprzeczne desek, bali wykonywane na budowie należy zaimpregnować przynajmniej 
2x. Po zmontowaniu przesłon, że należy jeszcze raz w całości zaimpregnować. Impregnat musi 
dawać po malowaniu powierzchnię matową 

Nadzór nad prowadzonymi pracami musi być zapewniony specjalistyczny nadzór przez 
osoby posiadające doświadczenie przy wykonywaniu nowych lub remoncie terenowych strzelnic 
pistoletowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli, jakości robot podano w części pt. Wymagania Ogólne. Poszczególne 
etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. Fakt 
ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy lub innego 
dokumentu. Kontrola powinna obejmować: 

- kontrolę elementów składowych 
- sprawdzenia poprawności wykonania styków desek 
- poprawności zasłonięcia stalowych elementów 
- kontrolę jakości wykonania deskowania  
- kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z ustaleniami 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z pracami ciesielskimi są jednostki z przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
8.1. Odbiór podłoża. 

− badania podłoża przed przystąpieniem do wykonania deskowania. 

− sprawdzenie równości powierzchni podłoża 
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8.2. Odbiór robót  

Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robot, do których odbiór później jest niemożliwy lub utrudniony. 
a) Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podłoża (deskowania i łat) 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

− dokładności wykonania połączenia 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie 
ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 
1138). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650). 

- PN-EN 338: 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
- PN-B-03150: 2000/Azz2: 2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe 
- PN-EN 844-3: 2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
- PN-EN-1313 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1; 

Tarcica iglasta. 
- PN-EN 10230-1: 2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania z 4 października 2001r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-04.00 

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH 
KOD CPV 45333200-6 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowy przewodów sieci kanalizacyjnych drenażowych związanych 
remontem z strzelnicy pistoletowej w Pawłowie k/Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z izolacjami ścian fundamentowych przewidzianymi 
do wykonania w niniejszym kontrakcie. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności występujące przy 

wykonaniu drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej w tym:. 
a) Drenaż opaskowy: 

- kanały drenarskie z rur PCV φ 100 mm owinięte filtrem kokosowym ze studniami 
inspekcyjnymi 

- obsypka żwirem filtracyjnym 
- prefabrykowanym betonowy wylot kolektora 

 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00. 

2.2. Materiały wymagania: 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji technicznej są: 
2.2.1. rury drenarskie PVC z filtrem kokosowym o średnicy 100 mm, rury powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-S9222. 
2.2.2. studzienki kanalizacyjne inspekcyjne wąskogabarytowe z tworzywa sztucznego ø 315 np. 

Wavin z włazem betonowym 
2.2.3. żwir filtracyjny 
2.2.4. prefabrykowanym betonowy wylot drenu 
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3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST 00.00. Do wykonania robót określonych w 

punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji zastosowano n/w sprzęt ciężki i średni wynikający z przyjętej 
technologii i organizacji robót: 
� Koparki i mini koparki 
� zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy 
� łopaty, kilofy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4. Transport 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST 00.00. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00 
5.2. Roboty przygotowawcze. 

Podstawą wytyczenia trasy drenażu opaskowego stanowi uzgodnienie z Zamawiającym, oś 
przewodów należy wyznaczyć w terenie na podstawi ustaleń. Oś przewodu wyznaczyć w sposób 
trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na 
każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
światki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót.  

5.3. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
5.4. Roboty ziemne 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Przyjęto 
wykopy o ścianach pionowych umocnionych i nieumocnionych. Wykopy powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubości 
20 cm położona nad poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki - wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej 
przewidzianego poziomu. Po wykonaniu wykopu podłoże naturalne powinno stanowić 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. 
PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego 
oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,3 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:  
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 

głębokości od 0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna 
wykopu w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu 
i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.  

b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co 
najmniej 0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego 
obudowy warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,35m.  

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna 
lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego nie 
powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie +/- 2cm i nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.  

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
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Rurociąg kanalizacji drenarski należy układać na podłożu wzmocnionym. Podłoże należy 
zagęścić do nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. Obsypkę przewodów należy wykonać 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia drenażu. 

Obsypkę drenażu wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubości warstwy 
30 cm z boków rury drenarskiej i 20 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej, obsypkę wykonać tak, 
aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie obsypki zagęścić 
warstwami o grubości 10 – 15 mm.  

5.5. Drenaż opaskowy 
Montaż przewodów Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy 

i spadków. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń izolacji powstałych w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku 
podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z zakłądaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegał do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie 
względem osi). Przewody drenarskie należy układać ze spadkami ustalonymi z Zamawiającym. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym. 

 - dno wykopu należy wzmocnić warstwą piasku gr.10 cm o zagęszczeniu Is = 0,95.  
Studzienki tworzywowe należy montować wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normą 

PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych" Studzienki winny być 
wyposażone we włazy kanałowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.  

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 00.00. 
6.2. Dopuszczalne tolerancje. 

- odchylenie odległości krawędzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno być większe 

od ± 5 cm 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 
- odcinek rury teleskopowej w rurze trzonowej nie powinien być krótszy niż 30cm 

- rzędne pokryw włazów studziennych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 cm 
 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST 00.00 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej i odebranego drenażu. 
Obmiaru podstawowych robót dokonuje się z uwzględnieniem rodzaju rur i ich średnic. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST 00.00. 
Podstawową normą w przedmiotowym temacie jest PN –92/B –10735 („Kanalizacja 

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”)  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją ST oraz wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3 SST dały 
wynik pozytywny.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe kanałów 
- studzienki kanalizacyjne 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze częściowym odbiorze technicznym należy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadujących 
b) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej robót oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi 

c) ułożenia kanału 
d) zbadanie szczelności  

8.4. Odbiór techniczny końcowy. 
Odbiorem tym objęty jest cały zakres rzeczowy robót, po całkowitym zakończeniu, przed 

przekazaniem obiektu do eksploatacji. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego. Teren po budowie sieci kanalizacyjnej powinien być doprowadzony do pierwotnego 
stanu. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających i częściowych 
b) atesty, certyfikaty wydane przez dostawców wbudowanych materiałów 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, tymczasowych 
i podstawowych w tym 
� przygotowanie stanowiska roboczego 
� dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
� obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
� montaż rurociągów i obiektów na sieci 
� wykonanie prób szczelności 
� usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 
� doprowadzenie terenu po budowie sieci do stanu pierwotnego 
� wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
� naprawa nawierzchni po przekopach 

10. Przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 

1. PN-B-10729: 1999  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
2. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania  

przy odbiorze 
3. PN-EN 1401-01:1999 „Rury i kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu Wymagania.” 
4. PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 
6. PN-EN 124/2000  „Włazy kanałowe” 
8. PN-EN 1610:2002  „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 
9 PN 90/B-14501  „Zaprawy budowlane” 

10.2. Normy Branżowe 
1. BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. 

Kręgi żelbetowe” 
2. BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-05.00 

ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV 45442100-8 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich związanych remontem z strzelnicy pistoletowej w Pawłowie k/Brzegu. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
b) gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 
c) malowanie elementów metalowych (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 
d) prace zabezpieczające 
e) wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z malowaniem jakie występuj przy 

realizacji umowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Farba epoksydowa, pigmentowana pigmentem płatkowym, grubopowłokowa, 
tiksotropowa, utwardzająca się w niskich temperaturach (od –100C), dwuskładnikowa. 
Powłoka z półpołyskiem, elastyczna, twarda i odporna na działanie niszczących czynników 
mechanicznych. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy 
naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych 
rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących 
przy ochronie katodowej konstrukcji. Pod wpływem promieniowania słonecznego odcień 
powłoki może ulec zmianie. 
Właściwości: 
Gęstość (około ), g/cm3 1,5 
Temperatura zapłonu (nie niżej niż),°C 18 
Zalecana grubość pojedynczej powłoki , µm 100 
Zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm 160 
Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 100µm, dm3 /m2 0,16 
Zawartość substancji nielotnych (około), % obj. 65 
Zalecana liczba warstw 1 - 4 LZO, g/dm3 300 

2.2.2. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
tylko wodociągowa woda pitna. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.3. Środki gruntujące 
2.2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki : 

• terpentyna balsamiczna i inne rozcieńczalniki zgodne z WT-661:2003 – ksyleny, solwent 
nafta, benzyna lakiernicza, octan etylu, octan n-butylu, etylocykloheksan. 

• i inne rozcieńczalniki; 
Powinny one odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- wałki, pędzle 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach 
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości łuszczących farb, oraz odtłuszczone. 
5.3. Malowanie elementów stalowych 

5.3.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże powinno być czyste suche, pozbawione tłustych plam, pyłu, kurzu i luźno 
przylegających części. 
Z elementów wcześniej malowanych należy usunąć wszystkie łuszczące się stare powłoki 
malarskie a dobrze trzymające się przeszlifować. Rdzę usunąć np. za pomocą szczotki 
metalowej. Oczyszczoną powierzchnię należy przemyć środkiem usuwającym brud , 
tłuszcze itp., a następnie zagruntować. Zagruntowane powierzchnie pozostawić na 24 
godziny. 

5.3.2. Malowanie elementów stalowych 
Przygotowane powierzchnie pomalować emalia w kolorze zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
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Do malowania można stosować pędzel lub wałek. Podczas wykonywania prac temperatura 
powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5°C i nie większa niż +40°C a wilgotność 
względna powietrza poniżej 80% 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoki z lakierów powinny: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
6.2.2. Badania materiałów 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z przedmiarem, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót malarskich – zgodnie z przedmiarem robót 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
10. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1. Normy 

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków-Wymagania i badania, 
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć, 
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja, 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2003 
rok, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 
- 1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-06.00 

ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV 45111000-8 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z remontem strzelnicy w Pawłowie k/Brzegu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

- roboty związane z wymianą pali i deskowań 
- przesianie gruntu z kulochwytów ziemnych 
- wbudowanie ziemi w nasypy kulochwytów ziemnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi oraz ST B.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z 
zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy 
oszacować na podstawie wizji w terenie i przewidzieć w cenie ofertowej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z SST, 
obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywo naturalne: 

- przesiany materiał sypki o granulacji do 2 mm 
- przesiany materiał sypki o granulacji do 2-5 mm 

2.2. Geomata np. K-MAT RF9 firmy Tegola 
Przestrzenna geomata utworzoną z wytłaczanych nitek PP w celu uzyskania struktury o dużym 
udziale pustych przestrzeni. 
Mata ma zapewnić wzrost korzeni roślinności powierzchniowej, zwiększając tym samym 
odporność zarówno na wiatr, jak i erozję hydrauliczną. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z terenem robót. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich 
rzeczywiste położenie. 

5.2. Odtworzenie nasypów 
Wierzchnie płaszczyzny korony wałów oraz skarp dodatkowo zabezpieczyć przed 

wypłukiwaniem i rozmyciem w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Na wszystkich 
płaszczyznach nasypów zastosować komórkowy system ograniczających gr. min. 30 cm z 
wypełnieniem materiałem przesianym o granulacji od 2 do 5 mm z teksturowanych oraz 
perforowanych taśm polietylenowych. System ten należy układać na warstwach włókniny 
stabilizującej. Nasypy wałów ochronnych należy zabezpieczyć poprzez układanie gruntów 
nasypowych warstwowo co około 30 cm w wywinięte w nasyp warstwy mat z geowłókniny. 
Wywinięcia geowłókniny należy kotwic w gruncie systemowymi kotwami drewnianymi lub 
plastykowymi (nie dopuszcza się stosowanie kotew stalowych) w ilości zalecanej przez 
wybranego producenta i dostawcę systemów stabilizujących grunty lecz nie mniej niż 6 sztuk na 
1 m2. Całość powierzchni należy zadarnić. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólnej kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST B.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych i podbudowy: 

- wykonanie wykopu [m3], 
- zasypanie wykopów [m3], 
- wykonanie nasypów [m3], 
- wywóz ziemi na składowisko [m3], 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w ST B.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST B.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
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PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-EN 1008 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-07.00 

ROBOTY POSADZKOWE 
Kod CPV 45432100-5 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkowych związanych z remontem z strzelnicy pistoletowej w Pawłowie k/Brzegu 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu: 

1. Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej 
3. Izolacja dwuskładnikową folią w płynie - izolacja z wkładką 
4. Ułożenie posadzki z płytek gres o wymiarach jak istniejace 

Wykonawca przed zakupem i montażem materiałów posadzkowych musi przedstawić 
Zamawiającemu kolor, wzór i rodzaj do akceptacji. 
 
2. MATERIAŁY I SUROWCE 
2.1. Preparat do gruntowania podłoży, pod podkłady 

- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża 
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem 
- zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni zapraw podłogowych 
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych 
- paroprzepuszczalny 

2.2. Hydroizolacja dwuskładnikowa elastyczna np. ATLAS WODER DUO 
2.3. Płytki ceramiczne gresowe jak istniejące 
2.4. Kleje, fugi 

- fugi odporne na działanie środków chemicznych, kwasów, zasad 
- kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych (elastyczna zaprawa klejąca 
wzmocniona włóknami) 

- zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych, 
norm, 

- silikony i akryle do finalnego wykończenia. 
2.5. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania ułożenia wykładzin to: 

- progowe drzwiowe listwy wykończeniowe, 
- taśma dwustronnie klejąca, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin dywanowych. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
przedmiarze robot. Użyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robot nazwy wyrobów i 
elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub 
element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt do wykonywania wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 

 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

Wykładziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez okres do 6 miesięcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Zasady prowadzenia robót 

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 
Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać 

prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny 
przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, 
wyrównać przy użyciu mas samopoziomujących. Przed przystąpieniem do układania mas 
samopoziomujących i wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć. 
5.5. Wykonanie posadzek z płytek 

 Po przygotowaniu zaprawy, należy ją nanieść na podkład przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek. 

Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokości 3 – 
5 mm. Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia przyklejania płytek. 
Spoiny mają przebiegać prostoliniowo. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna 
być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne 
powinny przebiegać w linii wododziału. 

Warstwy posadzek wykonać w relacji do istniejących posadzek, aby nie było uskoków. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny 
paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle 
i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
10.2. Przepisy związane 

1 PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu) – Wymagania 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
8 PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
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20 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

21 PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie- Cześć 1: 
Metoda Stuttgart. 

22 PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały - Właściwości 
i wymagania. 

23 PN-EN 14259 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe mechaniczne i 
elektryczne 

 


