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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

 
DLA ZADANIA PN.: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,  MONTAŻ 
KLIMATYZATORÓW, REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ  W NOWYM  SĄCZU   

 
 
ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: .: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW 
WENTYLACYJNYCH,  MONTAŻ KLIMATYZATORÓW, REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY 
OKRĘGOWEJ  W NOWYM  SĄCZU 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  
w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych S T       
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z branżowymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz  
z niżej wymienionymi  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi branży budowlanej i instalacyjnej: 
 
ST 00.00.01 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, WYPOSAŻENIE,  ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
 
ST 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8 
ST 01.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE I STOLARKA-CPV 45421100-5 
ST 02.00.00. INST. KLIMATYZACYJNA-CPV 45331221-1  i WENTYLACJA CPV 45331211-8 
ST 03.00.00. NAWIERZCHNIE-CPV 452333100-0 
 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco  
z kierownikiem budowy.  
 
1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest  od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji remontu, 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. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a w ynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów  
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w 
to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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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 Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umow y zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 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 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. Rozwiązania systemowe oraz stosowanie  materiałów  należy wykonać 
zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację 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, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- 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 zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- 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, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 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, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia 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 ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier 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 ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te 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 dokumentów technicznych,  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 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 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 
Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w poszczególnych jej rozdziałach), mają obowiązek , na 
etapie sporządzania oferty cenowej , sprawdzenia obmiaru robót pod kątem poprawności wyliczenia ilości jednostek obmiarowych . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera 
. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
Przyjęta podstawa wyceny robót powinna odpowiadać technologii wykonania tych robót, wynikającej z projektu technicznego oraz zapisów 
zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Wycena musi być kompletna, tzn. musi  obejmować wszystkie czynności niezbędne do wykonania całości robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   
 WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  

DLA  ZADANIA  PN. :  
 

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,  MONTAŻ KLIMATYZATORÓW, 
REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ  W NOWYM  SĄCZU 
ST 01.00.00 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
 
ST 00.00.01. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących organizacji placu budowy, które zostaną 

wykonane w ramach zadania pn.: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,  MONTAŻ 
KLIMATYZATORÓW, REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ   
W NOWYM  SĄCZU 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST       
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy, a więc: 

 opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
 zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
 zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
 przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
 doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
 ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu. 
 zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
 zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń . sanitarnych, 
 zapewnienie niezbędnych przyobiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
 zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
 utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako dojazdy, 
 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
. 
2.    Materiały 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu budowy. 
3.   Sprzęt 
Do wykonania i organizacji, placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy. 
4.   Transport 
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez inżyniera. 
5.   Wykonanie robót 
5.1.   Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w 
punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków 
transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez 
Inżyniera. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy. 
5.2.   Zapewnienie dojazdu do placu budowy 
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach, 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii 
rozgraniczających po uzgodnieniu z Inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych Robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po terenie wymagającym dzierżawy. 
5.3 Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy sporządzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej 
ST. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 
5.4Zapewnienie terenu pod plac budowy 
Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W przypadku technicznej niemożliwości 
wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną 
lokalizację placu budowy ustali  Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
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Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy.  
5.4.   Przełożenie istniejących urządzeń obcych 
Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych 
przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
5.5.   Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym. 
5.6.   Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym należy m.in. rozwiązać następujące 
zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu, 
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych użytkowników, które będą 
wykorzystywane jako dojazdy. 
5.7.   Rekultywacja terenu 
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediów doprowadzony być musi 
po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 
6.   Kontrola jakości robót 
Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji placu budowy. 
7.   Obmiar robót 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującymi wykonanie wszystkich robót składowych określonych w projekcie organizacji 
placu budowy zatwierdzonym przez Inżyniera.. 
8.   Odbiór robót 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji budowy. 
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości 
wg pkt.6. niniejszej ST. 
9. Podstawa płatności 
Koszty związane z organizacją placu budowy (łącznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego przekazania do odbioru końcowego 
robót ponosi Wykonawca .Wykonawca ponosi również wszystkie koszty związane z przełożeniem kolidujących przyłączy i sieci (łącznie z wykonaniem 
projektu przełożenia i uzgodnienia u właściciela danej sieci) 
10. PRZEPISY  PODSTAWOWE 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 
 Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i przepisy 

 
 
ST 00.00.02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących robót ziemnych, które zostaną wykonane  

w ramach zadania pn.: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,  MONTAŻ 
KLIMATYZATORÓW, REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ  W NOWYM  SĄCZU 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
 w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z robotami ziemnymi zawartymi  w projekcie wykonawczym i według pozycji 
„Przedmiaru robót architektura, konstrukcja, wyposażenie, zagospodarowanie terenu”  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
. 
2.    Materiały 
Do robót ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiałów dodatkowych. 
3. Sprzęt 
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Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie wykopów fundamentowych: 
 Koparki 
 Sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
 Samochody samowyładowcze 
 Samochody ciężarowe 

4.   Transport 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 Samochód skrzyniowy 
 Samochód samowyładowczy 
 Samochód dostawczy 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
5.   Wykonanie robót 
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z projektem technicznym i sztuką budowlaną. Należy zwrócić szczególna, uwagę na odpowiednie 
zagęszczenie warstw zasypki po wykonaniu robót. Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Wykonane wykopy powinny się charakteryzować nachyleniami skarp roboczych wynoszącym 1:1,5. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od 
występowania czynników działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.). Odkłady ziemne powinny być wykonywane w postaci nasypów o 
wysokości do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3,0 m. Należy kontrolować czy dno wykopu 
jest czyste bez luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy wykop prowadzić sposobem ręcznym a 
wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 
W przypadku opadów atmosferycznych lub napływu wody gruntowej wykop należy odwodnić niedopuszczając do nawodnienia warstwy gruntu. Należy 
stosować pompowanie wody z wykopu lub odprowadzenie grawitacyjne w kierunku niższego poziomu działki. 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w 
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół 
wykopu. 
Zasypanie wykopów po zakończeniu robót remontowych należy wykonać gruntem uprzednio wydobytym i ponownie dowiezionym, w przypadku 
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jego przydatności do wykonania zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki należy wykonać 
dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty należy wywieźć na wysypisko. Zagęszczenie zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80 °/o wilgotności optymalnej, zagęszczana, 
warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do 
zagęszczania, powinien być przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 
6. Kontrola jakości robót. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej  ST : 
- zapewnienia stateczności skarp (nachylenia), odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładności wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary i wykończenie). Przed zasypaniem wykopów należy zbadać przydatność- gruntów uprzednio 
wydobytych do wykonania zasypki.  
Grunt może być użyty jako zasypka po zaakceptowaniu wyników badań przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakości wykonania zasypki kontroli 
podlegają: 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm), zagęszczenie zasypki — oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy 
przeprowadzić wg BN-77/8931-12. Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem  do 
Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
- głębokości wykonania wykopu, 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
10. Przepisy podstawowe 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gramów.  
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania 
 przy odbiorze. 
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 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE NORMY  

I  PRZEPISY,  ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.  
 
 
ST 01.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE,  STOLARKA  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących elementów ślusarsko-kowalskich i stolarki, które 

zostaną wykonane w ramach zadania pn.: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,  
MONTAŻ KLIMATYZATORÓW, REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ   
W NOWYM  SĄCZU    
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  
w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elementów ślusarsko-kowalskich i stolarki  zawartymi w 
projekcie wykonawczym i według pozycji „Przedmiaru robót architektura, konstrukcja, wyposażenie, zagospodarowanie terenu” 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i okreś leniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
. 
2.    Materiały 

 Wymiary i sposób otwierania skrzydeł drzwiowych - wg dokumentacji,  
Okucia  zapewniające oknom szczelność, w standardzie z zaczepem antywyważeniowym , blokadą błędnego położenia klamki zapobiegającą wypadnięciu 
skrzydła z zawiasów oraz blokadą uchyłu, która zapobiega zatrzaśnięciu uchylonej kwatery pod wpływem przeciągu 
Uszczelki 
Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową, wykonanych z EPDM 
Współczynnik przenikania ciepła 
Uw=0,9 W/m2K 
Izolacyjność akustyczna 
Rw (dB) = 33 (-1, -5) 
-  DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PEŁNE PORTA CLASIC KOLOR „DĄB 2” 
-system przylgowy,uszczelki 
-okleina naturalna w kolorze „DĄB 2” o wymiarach w świetle ościeżnicy min.90 x 200 cm 
-ościeżnice regulowane „PORTA SYSTEM”  otwierane do środka - na klucz 
-zawiasy: czopowe wkręcane („90” – 3 szt.) 
- zamek na wkładkę, klamka 
- do pomieszczeń higieniczno-sanitarncch podcięcie wentylacyjne i wzmocnienie pod samozamykaczem 
- osłonki na zawiasy 
-DRZWI ZEWNĘTRZNE  ALUMINIOWE, WEJŚCIOWE. 
- szyba bezpieczna, samozamykacze, zamki patentowe   
Energia uderzenia nie powinna spowodować: 
• odpadnięcia od ściany żadnego elementu składowego, 
• powstania dziur, 
• powstania pęknięć, 
• odkształcenia trwałego ściany. 
3.   Sprzęt 
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
-  samochód dostawczy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
4.   Transport 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach dostawczych. Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie 
przemieszczały się podczas transportu. 
5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio 
z podłożem 
6.   Wykonanie robót 
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
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6.1. Przygotowanie ościeży Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ośc ieżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże naprawić i oczyścić.  
6.2 Osadzanie stolarki drzwiowej.  
Mocowanie stolarki w ścianach należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Zamocowane okno 
należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi.  
Różnice wymiarów na przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m  
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia 
działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
6.3. Osadzenie parapetów  
Parapet powinien być zamontowany w sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu okiennego.  

6.4.  Parapety 
 wewnętrzne – PCV nakładane –długość otworu okiennego + po 3cm wpuszczony w ścianę 

6.6 Ściana-  przegroda EI30 
Montaż według zaleceń producenta systemu gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania 
Kontrola jakości robót. 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać osadzenie elementów stalowych w murze i posadzce 
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
8. Obmiar robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie osadzenia elementów stalowych w murze i posadzce 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej na  
długości łaty 2,0m  + 2 mm, 
10. Podstawa płatności. 
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
11. Przepisy podstawowe 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 
 Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i przepisy 

11.1 Zalecane normy - Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: PN-B-      
                   10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 
 
ST 02.00.00. INST. KLIMATYZACYJNA I WENTYLACJA 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących prefabrykatów gipsowych, które zostaną  

w ramach zadania pn.: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,  MONTAŻ 
KLIMATYZATORÓW, REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ   
W NOWYM  SĄCZU 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z montażem klimatyzatorów i przewodów  wentylacyjnych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i okreś leniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
. 
2.    Materiały 
2.1. Instalacja klimatyzacyjna – kompletna , przewody wentylacyjne /system/ 
2.2. Wentylacja  
Wymagania: 
Wg  zaleceń producenta  /system/ 
3.   Sprzęt 
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
-  samochód ciężarowy 
-  rusztowania 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do montażu klimatyzatorów, kotew i innych elektów pozwalający na montaż  do elementów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzędzia do instalacji urządzeń -  
Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) 
· poziomice (tradycyjne, laserowe) 
4.   Transport 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie 
przemieszczały się podczas transportu. 
5.   Składowanie 
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem. Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio z 
podłożem 
6.   Wykonanie robót 
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, 
wykonywane. 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta wg rozwiązań systemowych. 
7. Kontrola jakości robót. 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały i urządzenia 
7.2 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

 Sprawdzenie poprawności wykonania montażu 
 Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m.. 
 Kontrola wizualna. 
 Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
 Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych. 

8. Obmiar robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych  
w naturze. 
9. Odbiór robót. 

 Sprawdzenie  zgodności zamontowanych urządzeń  i wykonania przewodów wentylacyjnych  z przedmiarem  robót 
 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
10. Podstawa płatności. 
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
11. Przepisy podstawowe 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY,  ZGODNIE ZE SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ. 
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ST 03.00.00. NAWIERZCHNIE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących nawierzchni, które zostaną wykonane w ramach 

w ramach zadania pn.: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH,  MONTAŻ 
KLIMATYZATORÓW, REMONT PODESTÓW I CHODNIKA PRZY BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ  W NOWYM  SĄCZU 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem nawierzchni, a więc: 
 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cem-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem 
 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm układane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
. 
2.    Materiały 
2.1  Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.2 Kształtki betonowe (kostka) grubości 6 cm  
Kształtki betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775   
2.3 Kształtki betonowe (kostka) grubości 8 cm  
Kształtki betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym, oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775   
2.4 Piasek 
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
2.5  Cement 
Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001 
3.   Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
-  samochód ciężarowy 
-  samochód samowyładowczy 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   Transport 
-  Transport  cementu 
 Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
-  Transport elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta 

 Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych 
uniemożliwiając przesunięcie ładunku. 

5.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami 
atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
Elementy prefabrykowane mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
6.   Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, 
wykonywane. 
6.1  Obrzeża chodnikowe 
Obrzeża chodnikowe i krawężniki należy ułożyć na warstwie chudego betonu o grubości 10 cm. 
k1- krawęznik drogowy szary 15x30x100                     
k2- krawęznik drogowy najazdowy szary15x22x100      
k3- krawęznik drogowy łukowy szary 15x30x78           
k4- obrzeże 6x20x100                                                  
k5- krawęznik drogowy najazdowy łukowy szary15x22x100 
Prefabrykaty ściekowe z kratą matalową      
6.2  Chodniki 
Wierzchnia warstwa chodników z  kostki brukowej cementowej grubości 6,0 cm np. firmy „LIBET” lub rozwiązanie równoważne 
Warstwy chodników: 
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-kostka betonowa 6cm 
-podsypka cem.-piaskowa 1/4 gr.3cm 
-podbudowa z kruszywa łamanego gr.10cm 
-warstwa odsączająca z piasku gr.10cm 
6.3  Dojazdy  
Wierzchnia warstwa dojazdów z  kostki brukowej cementowej grubości 8,0 cm np. firmy „LIBET” lub rozwiązanie równoważne 
Warstwy dojazdów: 
-kostka betonowa 8cm 
-podsypka cem.-piaskowa 1/4 gr.3cm 
-podbudowa z kruszywa łamanego gr.15cm 
-warstwa odsączająca z piasku gr.10cm 
7. Kontrola jakości robót. 
7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
8. Obmiar robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Ułożenie kostki zgodnie z zaleceniami producenta ,zwracając uwagę na wypoziomowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
10. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
11. Przepisy podstawowe 
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących 
bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU   
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY. 


