SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Obiekt: Dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Adres: Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki

I. OST WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych dla zadania „Dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb
osób niepełnosprawnych”.
Zakres robót obejmuje:
1. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.
2. Wykonanie nowej okładziny posadzki w pomieszczeniu przedsionka.
3. Wykonanie okładziny podestu zewnętrznego z płytek kamiennych wraz z cokolikami.
4. Przełożenie nawierzchni przed schodami wejściowymi.
5. Wykonanie, dostawa i montaż podjazdu stalowego dla osób niepełnosprawnych.
6. Wykonanie, dostawa i montaż balustrad z pochwytami dla osób niepełnosprawnych
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu, realizacji i rozliczaniu
robót realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi dla konkretnych robót budowlanych.
1.4.Określenia podstawowe:
obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;
urządzenie budowlane - 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;
budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji;
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
dokumentacja projektowa - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych;
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary
powykonawcze;
inspektor nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór nad realizacją inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu;
kierownik budowy (robót) - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty
budowlane;
materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;
odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
obmiar robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ilości.
przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i
przekaże dziennik budowy.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją
techniczną
Dokumentacja (przedmiar robót) oraz specyfikacja techniczna 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. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie:
a) 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:
1/ lokalizację 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) możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie prowadzonych robót oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w
modernizowanych pomieszczeniach, takie jak instalacja elektryczna, instalacja wodnokanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, wyposażenie itp. Wykonawca zapewni

właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i wyposażenia w czasie trwania
robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub wyposażenia 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.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren robót i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich elementów oraz istniejącej infrastruktury w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.
1.5.8. 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
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. 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.
1.5.10. Stosowanie się do praw 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.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania materiałów. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, itp.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające 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
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
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.
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 nieodpowiadające 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 budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. 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 ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.
6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru robót.
Prowadzenie spoczywa na kierowniku robót. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane
na bieżąco. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje kierownika robót,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika robót, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy kierownik robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.
7.2. 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 dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
7.3. Odbiór końcowy
7.3.1. Zasady odbioru końcowego
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją
techniczną.
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z obowiązującymi
przepisami i normami,
c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robót).
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji 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. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót
objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej wszystkie koszty robót tymczasowych
jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót
podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie
przyjętego systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub
pominięć w dokumentacji w celu zwiększenia kwoty umownej.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami.
9.2. Przepisy prawne
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.),
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. 2016.1570 z późn.zm.),
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U.2017.1073 z późn. zm.),
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U.2017.2101 z późn.
zm.),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST)
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych
związanych z dostosowaniem wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w
budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących prac przygotowawczych i
rozbiórkowych:
1. Zabezpieczenie pomieszczeń przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót.
2. Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem ościeżnic.
3. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
4. Zerwanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych
5. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych podestu zewnętrznego.
6. Wywóz materiałów rozbiórkowych łącznie z opłata za składowanie i utylizacją.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.992 z późn. zm.).
5. WWYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wykonywanie robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca na własny koszt powinien
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
W ramach wykonania robót rozbiórkowych (określonych w pkt. 1.2 SST) w zakres
obowiązków Wykonawcy wchodzą również:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych - uprzątnięcie terenu
robót,
-wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja.
Warunki szczegółowe dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych:

1. Przy wykonywaniu robót demontażowych oraz rozbiórkowych należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP, stosować sprzęt ochronny i zabezpieczający.
2. Do zrywania lub rozbiórki posadzek przewidzianych do skucia stosować młotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg).
3. Przy rozbiórce młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze
względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet,
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,
c) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
d) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być
skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot
pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był
odwiewany przez wiatr,
e) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót
demontażowych i rozbiórkowych oraz przygotowania do dalszych robót.
7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót określa OST „Wymagania ogólne” pkt.8 .
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z
późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018.962 z późn. zm.);

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 KONSTRUKCJE STALOWE CZĘŚCI POCHYLNI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania konstrukcji stalowych pochylni
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
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji stalowych części podjazdu i balustrad, w skład robót wchodzą:
- Wykonanie konstrukcji stalowej części podjazdu i balustrad
- Montaż gotowych wyrobów wraz z montażem krat pomostowych na podjeździe
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Konstrukcja stalowa części podjazdu
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:
_ stal kształtowa zgodnie z dokumentacją projektową
_ śruby z podkładkami i nakrętkami,
_ farba antykorozyjna zgodnie z dokumentacją projektową
_ zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt do montażu konstrukcji:
_ żuraw
_ środek transportu do przewożenia elementów
_ spawarki
_ klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu
technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Wyroby stalowe powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu montażu, spawania oraz
prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania
3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego
spawania
5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc pod zamontowanie marek
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie
następujących elementów:
1) elementy konstrukcyjne części podjazdu - podciągi, belki policzkowe, rygle stężające
2) elementy konstrukcyjne balustrady wraz z pochwytem
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i
czynności:
1) trasowanie i cięcie detali
2) przygotowanie brzegów do spawania
3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji
5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji
7) wykonanie kontroli jakości spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez
śrutowanie

9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną (słupy)
10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych
elementów montażowych
konstrukcji
5.5 Warunki techniczne wykonania robót
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obróbka elementów
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej.
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na
Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie
gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu
nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre
brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub
większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi,
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły
klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie
cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i
rozprysków materiału.
Dokładność cięcia:
Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5
Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie
sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po
prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na
Rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy
czym rozróżnia się:
a). wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów,
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji,
b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć
ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać

zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz
montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego
należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach
kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:
a). jej stateczność i nieodkształcalność,
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
Montaż konstrukcji stalowych
Zasady montażu
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny
być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i
materiałami.
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed
wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm.
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i
wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i
odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru,
deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych
temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć
zastosowanie wstępnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 1.0 “Wymagania ogólne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji
spawanej
6) wymiary wykonanych elementów montażowych
7) kształt wykonanych elementów montażowych
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności
sprawdzenie jakości
czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie marek kotwiących w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziomie
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy
stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montażu.
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 1.0 “Wymagania ogólne".
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm
technicznych (PN, EN-PN).
W szczególności powinny być sprawdzone:

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

ności komisji

8.1 Zakres odbiorów
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:
– odbioru dokonuje się w wytwórni
dowie
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji.
Odbiór polega na
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji.
Wytwórca powinien przedstawić:

zewidziane w procesie wytwarzania
Odbiór końcowy
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:

rawidłowości złączy między elementami konstrukcji
pionowego
Protokół odbioru końcowego zawiera:
ra, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura
Projektów
opracowującego Rysunki
Specyfikacji
ywu
na nośność, walory
użytkowe i trwałość obiektu
8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy
uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 1.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1) SIWZ
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania.
4) normy
5) aprobaty techniczne
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni.
Wartości liczbowe parametrów.
3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03 STOLARKA
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45421000 - 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST)
są wymagania dotyczące wymiany stolarki drzwiowej związanych z dostosowaniem wejścia
do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w
Suwałkach.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania następujących robót
w pomieszczeniu przedsionka:
- dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem – drzwi
zewnętrzne, wyposażone w samozamykacz z blokadą w ramieniu.
2. MATERIAŁY
Drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem – drzwi zewnętrzne, wyposażone w
samozamykacz z blokadą w ramieniu.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
materiału, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy dokonać pomiarów otworów drzwiowych.
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków
osadzanych w murze.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla robót stolarskich jest m2 (metr kwadratowy) lub sztuki wykonanych
robót drzwi.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określa OST „Wymagania ogólne” pkt.8 .
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
UWAGA!
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie
przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

