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1. ST. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE - KOD CPV – 45000000 - 7

1. WSTĘP:
1.1. Przedmiot SST:
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą:
"ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE W POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU
PRZY UL. STRZELECKIEJ 8 W WARSZAWIE"
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.Określenia podstawowe:
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami, obiekt małej architektury;
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się
na całość użytkową.
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
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dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
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ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. normach
europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony
w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy :
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
terenów do chwili odbioru końcowego robót.
Dokumentacja:
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
Zgodność robót z dokumentacją i SST:
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Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone
w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu robót:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
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 robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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. Stosując się do tych wymagań,
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych 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.
Ochrona własności publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
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.
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.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁ:
2.1. Źródła uzyskania materiałów:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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 Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. 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 Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT:
4.1. 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.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robót.
5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 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.
6. KONTROLA JAKOŚCI:
6.1. Program zapewnienia jakości:
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania 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, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• 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 1998r. (Dz. U. 99/98).
• 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 jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy:
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• dziennik budowy.
Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Prowadzenie dziennika budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego wydawanym w przypadku realizacji inwestycji na podstawie Pozwolenia na
budowę. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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7. OBMIAR:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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 Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. 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
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy):
Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów,
o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
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 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.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
• 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.
8.4.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.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena ofertowa winna uwzględniać całość
robót i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego przekazania
do eksploatacji użytkownikowi. Oprócz elementów robót uwzględnionych w dokumentacji
projektowej, STWiORB i przedmiarze robót należy między innymi uwzględnić (ewentualne)
poniższe wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które winny być ujęte w cenie ofertowej:
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
− odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,
− ewentualne prace geodezyjne,
− organizację placu budowy,
− przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych,
− próby, badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z
poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0
poz. 907 z późn. zm).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883
z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 28 czerwca 2013r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2013 poz. 963 z poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0
poz.
1232
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z poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. nr 13 poz. 60 – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z
2015r. poz. 460 ze zm.).
10.2. Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- 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. z 2003
r Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 1129 z
późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r
Nr 198, poz. 2041).
- 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 ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422).
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2. SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - KOD CPV – 45453000 – 7

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące zakresu prac ujętych w
ramach zadania pod nazwą:
"ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE W POZIOMIE PIWNIC W BUDYNKU
PRZY UL. STRZELECKIEJ 8 W WARSZAWIE"
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z pracami montażowymi i budowlanymi i obejmują m. in.:

1.3.1. Prace wstępne / przygotowawcze:
•

Usunięcie wszystkich wtórnych elementów wystroju takich jak: haki i kołki po szafkach,
instalacja elektryczna, rury instalacyjne obecnie niesprawne, skrzynki itp. Wszystkie
elementy wbudowane po zakończeniu i zamknięciu aresztu NKWD i WUBP w Warszawie.

•

Dezynfekcja powierzchni za pomocą preparatu Ceretec CT 99 lub równoważnym powierzchnie pionowe

1.3.2. Ściany z wystrojem wątku ceglanego:
•

Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem ścian piwnic Impregnacja i wzmocnienie
powierzchni ceglanej - KSE 300 lub równoważny - przyjęto 25% całości

•

Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych głębokość kucia 1/2 ceg.

•

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na
zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości 1/2 ceg.

•

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich. Oczyszczenie ścian z resztek zapraw,
zachlapań z farb powstałych po remontach lokatorskich. Prace wykonywać w miarę
możliwości bez ingerencji w oryginalną strukturę muru. W szczególności należy zachować
szczególną ostrożność w przypadku miejsc, w których występują inskrypcje.

•

Usunięcie z wątku ceglanego nawarstwień mocno scalonych z podłożem, martwic
wapiennych zacieków cementowych oraz zabrudzeń z zaprawy i farby bardzo mocno
przyległych do powierzchni muru. Czyszczenie zaleca się wykonać metodą abrazyjną przy
zastosowaniu mikropiaskarki ścierniwa o odpowiedniej twardości. Przed całościowym
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czyszczeniem należy wykonać próby. regulując strumień powietrza i medium ściernego tak
aby uzyskać najbardziej optymalny efekt czyszczenia. Czyszczenie wykonywać miejscowo,
bez ingerencji w miejsca pokryte inskrypcjami oraz aby nie zatracić obecnego charakteru
muru (kolorystki). Ze szczególną uwagą powinny być prowadzone prace w pomieszczeniach
gdzie wątek pokryty jest białą farbą. (np. niskociśnieniowym agregatem piaskującym Rotec)
•

Dezynfekcja powierzchni za pomocą preparatu Ceretec CT 99 lub równoważnym

•

Tynki odsalające z zapraw wykonanych samodzielnie z bentonitu i piasku.

•

Przygotowaną zaprawę należy nałożyć na powierzchnię zasolonych fragmentów muru
i pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu należy usnąć z powierzchni muru całość
tynku.

•

Uzupełnienie ubytków w cegłach przy zastosowaniu gotowych zapraw mineralnych np.
Restaurierungmoertel Remmers przy wyodrębnieniu odpowiednich kolorów. Rekonstrukcje
należy wykonywać w sposób estetyczny, aby odwzorować powierzchnie oryginalnych cegieł
oraz ich kolorystykę. przy pomocy masy mineralnej Remmers Restauriermortel

•

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie

•

Scalenie kolorystyczne wybranych fragmentów muru w celu ujednolicenia i nadania
odpowiednich walorów estetycznych. Jest to bardzo ważny etap prac, należy w
szczególności zwrócić uwagę na charakter ścian oraz na przyszłe przeznaczenie
pomieszczeń jako sal ekspozycyjnych byłego aresztu śledczego. W przypadku dwóch
pomieszczeń, gdzie wątek ceglany został pokryty białą farbą, należy scalić te części muru,
które zostały poddane konserwacji, do oryginału („białej ściany”).

•

Impregnacja cegły - smarowanie dwukrotne bezbarwnym impregnatem hydrofobizującym
na bazie kombinacji siloksanowosilanowej w formie mikroemulsji np. Funcosil WS lub
równoważny

1.3.3. Ściany otynkowane:
•

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap.
konieczność ostrożnego zbicia tynków, na mogące pojawić się pod warstwa tynkarska
kolejnych inskrypcji

•

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni

•

Impregnacja odsłoniętych cegieł - smarowanie dwukrotne bezbarwnym impregnatem
hydrofobizującym na bazie kombinacji siloksanowosilanowej w formie mikroemulsji np.
Funcosil WS lub równoważny

•

Impregnacja cegły - smarowanie dwukrotne bezbarwnym impregnatem hydrofobizującym
na bazie kombinacji siloksanowosilanowej w formie mikroemulsji np. Silikatfestiger lub
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równoważny
•

Zagruntowanie (oszprycowanie) przy użyciu zapraw wapienno-trasowych, ścian ceglanych

•

Uzupełnienie tynku wewnętrznego tynkiem Oxal Exelent lub równoważnym.

•

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

•

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów

1.3.4. Iniekcja:
•

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze
z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 50-55 cm

1.3.5. Posadzki:
•

Staranna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

•

Układanie betonu na gruncie

•

Zamocowanie siatki zbrojącej fi 5mm

•

Uszczelnienie dylatacji taśmami Mycoflex BI-Band lub równoważna

•

Izolacja pozioma powłokowa Oxal DS-flex

•

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej

•

Izolacja pozioma powłokowa Oxal DS-flex - druga warstwa

•

Ułożenie posadzki cementowe o

•

Wykonanie konserwacji fragmentu posadzki ceramicznej:
- demontaż elementów płytek
- oczyszczenie powierzchni z zapraw oraz zabrudzeń
- klejenie rozfragmentowanych płytek przy użyciu żywicy epoksydowej,
- uzupełnianie ubytków za pomocą żywic epoksydowych barwionych w masie i odpornych
na promienie UV.
- rekonstrukcja brakujących fragmentów z płytek ceramicznych,
- montaż płytek w pierwotnym miejscu ich ekspozycji.

1.3.6. Oryginalne elementy kratek, drzwiczek rewizyjnych oraz rur kanalizacyjnych:
•

Demontaż wszystkich uszkodzonych elementów.

•

Oczyszczenie z ogniw korozji np. mikropiaskowanie przy użyciu odpowiedniego medium
ściernego oraz doborze wielkości ciśnienia roboczego. Oczyszczenie należy poprzedzić
szeregiem prób w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego efektu.

•

Uzupełnienie ubytków lub rekonstrukcja w oparciu o oryginalne elementy wszystkich kratek
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i drzwiczek rewizyjnych. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych przy użyciu
podkładu epoksydowego.
•

Wykończenie powierzchni farbą z domieszką grafitu, do powierzchni metalowych.

1.3.7. Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej.:
•

Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania
elementów drewnianych wyposażenia piwnic tj: drzwi, futryny. Dokładne zapoznanie się z
obiektem oraz podjęcie decyzji o demontażu poszczególnych elementów ze względu na ich
stan techniczny oraz możliwość wykonywania prac konserwatorskich w pracowni.
Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania
elementów drewnianych wyposażenia piwnic tj: okna, ściana działowa, oraz zabudowa
instalacyjna.

•

Dokładne zapoznanie się z obiektem oraz podjęcie decyzji o demontażu poszczególnych
elementów ze względu na ich stan techniczny oraz możliwość wykonywania prac
konserwatorskich w pracowni. Usunięcie niesprawnych instalacji elektrycznych, gazowych i
wodno kanalizacyjnych. Pozostawienie oryginalnej instalacji kanalizacyjnej po
odpowiednim jej zabezpieczeniu. Demontaż futryn drzwiowych Określenie stanu
technicznego wszystkich elementów drewnianych wraz z drzwiami.

•

Demontaż wszystkich wtórnych elementów wbudowanych w drzwi.

•

Dokładna klasyfikacja elementów drewnianych nadających się do dalszych prac
konserwatorskich. Ze szczególną uwagą należy postąpić ze stolarką drzwiową ze względu
na istniejące na nich inskrypcje wykonane przez więźniów.

•

Demontaż okuć drzwiowych i okiennych

•

Dezynfekcja i dezynsekcja wszystkich drewnianych elementów preparatem pleśnio i
grzybobójczym np. Boramon lub Funghit firmy Optolith lub równoważnym. Czynności
można wykonywać poprzez pędzlowanie lub oprysk - stolarka okienna oraz pozostałe
elementy drewniane - stolarka drewniana

•

Wstępne oczyszczenie powierzchni wszystkich elementów drewnianych przeznaczonych do
konserwacji przy użyciu pędzli oraz mechaniczne (odkurzenie). Zaleca się dmuchanie
powierzchni przy użyciu sprężonego powietrza. Czynność należy wykonywać ze szczególną
starannością, tak aby nie uszkodzić inskrypcji.

•

Demontaż poszczególnych elementów ściany działowej, drzwi i okien w celu wymiany
elementów konstrukcyjnych na zdrowe.

•

Oczyszczenie z resztek ekskrementów owadów oraz spudrowanego drewna w miejscach
zaatakowanych przez owady. Przemycie i nasączenie ksylenem elementów drewnianych
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zaatakowanych przez owady. Czynność można wykonać przez pędzlowanie jak i podawanie
ksylenu bezpośrednio w otwory za pomocą np. strzykawek. Po zakończeniu impregnacji
owadobójczej należy obiekt zabezpieczyć szczelnie folią PE, aby wydłużyć czas schnięcia
rozpuszczalnika - stolarka drzwiowa i okienna.
•

Po zakończeniu impregnacji owadobójczej należy obiekt zabezpieczyć szczelnie folią PE,
aby wydłużyć czas schnięcia rozpuszczalnika

•

Wzmocnienie struktury drewna poprzez impregnację preparatem np. TEKNOS Gori.
Czynność należy wykonywać za pomocą pędzli lub przez oprysk. Nakładając preparat dwu
lub trzykrotnie mokre na mokre. - stolarka drzwiowa i okienna.

•

Rekonstrukcja elementów konstrukcyjnych w szczególności futryn i drzwi. Do uzupełnienia
ubytków w formie fleków lub rekonstrukcji całości elementów należy wykorzystać drewno
analogiczne do użytego pierwotnie.

•

Pogrubienie elementów futryn tak aby przysłonić obecne profile okienne z PVC. W
przypadku okien, które nie posiadają oryginalnej stolarki należy te elementy
zrekonstruować.

•

Scalanie kolorystyczne wszystkich zrekonstruowanych elementów oraz obszarów po
oczyszczeniu, które zostały przeczyszczone. Czynność należy wykonywać tak aby nadać
elementom scalanym jednolitą powierzchnię nawiązując do oryginału.- stolarka drzwiowa i
okienna.

•

Impregnacja w celu zabezpieczenia powierzchni przed działaniem wilgoci, grzybów oraz
związków obecnych w pomieszczeniu typu brud, kurz z równoległym zabezpieczeniem
inskrypcji. W tym celu należy użyć impregnat konsolidujący i głęboko penetrujący. Należy
zwrócić uwagę aby użyty produkt nie niszczył zachowanych inskrypcji.

1.3.8. Okucia drzwiowe i okienne:
•

Oczyszczenie powierzchni z ogniw korozji

•

Naprawa poszczególnych elementów poprzez zespawanie pękniętych zawiasów,
prostowanie zdeformowanych płaskowników i zawiasów

•

Rekonstrukcja okuć, których stan techniczny wykluczył naprawy

•

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów metalowych poprzez nałożenie
bezbarwnej powłoki epoksydowej.

•

Zabezpieczenie powierzchni farbą nawierzchniową matową, grafitową (zaleca się użycie
farby z drobinkami grafitu),

•

Montaż okuć oraz całości stolarki w pierwotnym miejscu ekspozycji. Najbardziej istotnym
etapem prac będzie dopasowanie i zamontowanie stolarki drzwiowej w pierwotne miejsca,
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ponieważ cześć tych elementów została zdemontowana przed rozpoczęciem przygotowania
programu prac.
•

Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz opisowej stanu po konserwacji.

1.3.9. Zabezpieczenie inskrypcji:
•

Zabezpieczenie wybranych inskrypcji poprzez zastosowanie tafli szkła bezpiecznego o gr.
8mm i wym. 35x10cm, montowane na dystansach 3cm, wykonanych z tulej ze stali
kwasoodpornej

1.3.10. Prace porządkowe:
•

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy.

•

Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego.

•

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

3. SPRZĘT:
3.1. Wymagania ogólne:
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do montażu dźwigu osobowego:
Montaż elementów dźwigowych może wykonać wyłącznie wyspecjalizowana firma, zajmująca się
montażem dźwigów, przy pomocy swojego sprzętu, niezbędnego do wykonania specjalistycznych
robót dźwigowych.
4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania
ogólne”.
• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
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wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
4.1.1. Transport materiałów z rozbiórek: Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz
dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
4.1.2. Transport stali konstrukcyjnej:
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów.
4.1.3. Transport elementów dźwigowych:
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów
P akowanie i magazynowanie powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i
odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić elementy
dźwigu. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki
antykorozyjnej. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub
desek. Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min.
30 cm od gruntu.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
5.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 „Wymagania
ogólne”.

6.OBMIAR ROBÓT:
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”.

7. ODBIÓR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady odbioru robót:
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
8.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE:
- PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw.
- PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –
-BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

montażowych.
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- PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i Dyrektywa Dźwigowa 95/16/EC, Zgodność elektromagnetyczna 89/336/EC, Norma EN 81.1
-1998 / EN 81.28.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Klimkiewicz – ST – 455/88

21

