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ST-00 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.WYMAGANIA 
OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Srebrna Góra, Twierdza (XVIII 
w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy 
Srebrna Góra". 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone w Specyfikacji Technicznej oraz 
w Dokumentacji Projektowej mają na celu zdefiniowanie właściwości elementów robót. Tego typu 
właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.  

Przez wymagany standard należy rozumieć, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 
techniczny nie gorszy niż w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej określono, pod 
sankcją uznania każdej części Robót niespełniających tego wymogu za wadliwą, 
z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej 
i Dokumentacji Projektowej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 
usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego 
Umową.  

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych 
do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 
równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo, tym podanym w Dokumentacji. 

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 
z ofertą: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia 
równoważne spełniają wymagania SIWZ i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. 
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 
będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  

1.2. Zakres stosowania. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 
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1.3. Zakres robót. 

Zakres robót ujętych w niniejszym projekcie obejmuje: 

• udrożnienie/odgruzowanie światła poterny  (199 m3)  w miejscach gdzie zawaliło się sklepienie 
wraz ze stabilizacją, podstemplowaniem sklepienia, usunięcie luźnych części muru, 

• odbudowa zawalonych części sklepienia kamiennego (73,8 m3)  i uzupełnienie ubytków ścian 
przy użyciu tradycyjnych technik murarskich, 

• miejscowe usunięcie nasypu ziemnego znad poterny, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków 
sklepienia (12 m3 cegły)  i odtworzenie historycznej izolacji przeciwwodnej (44,8 m2) w strefach 
zawałów, przywrócenie nasypu ziemnego. 

Roboty należy prowadzić tak, aby: 

• zlikwidować istniejące ewentualne zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego obiektu, 
a w szczególności: awarie sklepienia i ścian wew. poterny,    

• przedłużyć i zapewnić bezpieczną eksploatację obiektu, 

• przy założeniu, że planowane, niezbędne roboty muszą umożliwić zachowanie w maksymalnym 
stopniu istniejącej substancji zabytkowej. 

Uwaga: 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pn. Twierdza z XVIII w. w Srebrnej Górze, w dniu 
13.04.1961r, pod nr rej. A/4708/861 (zmiana nr rej z 861 na A/4708/861 na podstawie 
Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 15.12.2010r). 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla następujących 
robót: 

GŁÓWNE KODY CPV:  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 

Uwaga: 

1. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać szczegółowych oględzin miejsca przyszłych 
robót oraz warunków ich wykonywania. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzeniu 
Dokumentacji Projektowej, możliwe jest wystąpienie konieczności wykonania niewielkich robót 
uzupełniających do robót objętych postępowaniem przetargowym. Koszt ich wykonania winien być 
skalkulowany w robotach podstawowych.  

2. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy założonym, a faktycznym stanem konstrukcji 
lub stanu obiektu, rozwiązania zamienne zostaną podane na bieżąco w ramach Nadzoru 
Autorskiego przez Autora Projektu Budowlanego.  

3. Zamawiający nie przewiduje zlecania żadnych robót dodatkowych poza zakres określony 
w przedmiarach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 

Dokumentacja Projektowa – składa się w szczególności z: Projektu Budowlanego oraz projektów 
wykonawczych (lub projektu budowlano-wykonawczego), w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innych 
dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, a określających zakres zlecanych Robót.  

Dokumenty odniesienia – normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dokumentacja powykonawcza – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

Dziennik Budowy – stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:  

− inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 

− opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  

− geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),  

− geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,  

− pomiarach przemieszczeń. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 
upoważniona i posiadająca niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji technicznej na 
ww. stanowisku. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości wyrobów 
oraz robót.  

Materiały – wszelkie urządzenia, maszyny, tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania 
Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
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Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
i zgłoszonych do odbioru elementów Robót, w celu potwierdzenia właściwej realizacji, z uwzględnieniem 
ich zakresu, jakości i ilości.  

Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Robót, 
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunięciu wskazanych w czasie odbioru 
wad. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Teren Budowy – oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.  

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej właściwej branży.  

Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
(z podaniem warunków szczególnych, o ile takie występują).  

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli 
Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.  

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową,  

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.  

Roboty Tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  

Rysunki – część graficzna Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
lub wymiary części Robót(elementów) obiektu będącego przedmiotem Umowy. 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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ST– Specyfikacja Techniczna  

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003 (z późniejszymi zmianami), stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Na dzień sporządzenia niniejszej dokumentacji obowiązuje rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, Nadzoru 
Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

1.6.1. Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą prowadzenia robót budowlanych 
dla inwestycji pn. " Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny 

wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra ". 

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy.  

Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może 
natychmiast zatrzymać Roboty.  

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
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budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i Dokumentacji 
Projektowej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytycznych państwowych.  

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.  

1.7.2. Dokumentacja Projektowa 

Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Dokumentację Projektową wraz 
z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, itp. 

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót.  

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na 
piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi 
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  

Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 
wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się 
w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały 
i roboty powinny być odrzucone.  

1.7.4. Koordynacja Dokumentów Umownych  

Dokumentacja Projektowa, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z 
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.  

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, 
to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy 
lub uzupełnienia. 
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1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.  

Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej 
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

1.8.2. Tablice informacyjne.  

Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz. 953), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców (jeśli zachodzi taka konieczność).  

Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem.  

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża Wykonawcę.  

1.8.4. Dziennik budowy.  

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy.  

Do Dziennika Budowy wpisuje się:  

− datę dostarczenia Projektu Budowlanego lub Budowlano-Wykonawczego,  

− datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,  

− uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  

− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041982042
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− stanpogodyi temperaturępowietrzawokresiewykonywaniarobótpodlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− danedotycząceczynności geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie 
wykonywania robót, daty częściowych odbiorów,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− dane dotyczące pobierania próbek,  

− zgłoszenie zakończenia Robót,  

− 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 powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  

1.8.6. Pozostałe Dokumenty Budowy.  

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy, następujące dokumenty:  

− pozwolenie na budowę,  

− protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  

− protokoły odbioru robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− korespondencja budowy.  

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów.  

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

1.9.1. Przestrzeganie prawa.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia Robót.  
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1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.  

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.  

Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody.  

Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to 
w całości obciążają one Wykonawcę.  

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym 
ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.  

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 
instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi.  

1.9.4. Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony 
środowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627).  

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

− zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
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− możliwością powstania pożaru.  
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy.  

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 lub Podwykonawcy.  

1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte Umową.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ” na podstawie 
obowiązujących przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanej 
przez Projektanta i zawartej w Projekcie.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031201126
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2. MATERIAŁY 
Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów lub 
wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, iż w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek.  

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 
wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 
równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji. 

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 
z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia 
równoważne spełniają wymagania SIWZ i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. 
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 
będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny 
zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92 
poz.881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. nr 166 poz. 1360).  

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile 
innego rozwiązania nie zaleca Dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.  

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

Wszystkie materiały użyte do Robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektor Nadzoru o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.  

Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są nie jednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.  

2.2. Źródła materiałów miejscowych. 

Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich 
użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 

2.3. Kontrola materiałów 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą, przed dopuszczeniem do Robót, 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021661360
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Wymagane terminy zgłoszenia materiałów do akceptacji, należy ustalić każdorazowo z Inspektorem 
Nadzoru. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni robocze. Termin może ulec skróceniu za zgodą 
Inspektora Nadzoru, 

Jakiekolwiek roboty, do których użyto niebadanych materiałów, bez zgody Inspektora Nadzoru, będą 
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte 
i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.  

Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora Nadzoru i z taką 
częstotliwością, jak określono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W całym 
czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania 
próbek.  

2.4. Przechowywanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.  

Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, 
jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Terenem Budowy, 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej 
partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny 
być zachowane następujące warunki: 

− Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

− Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa.  

3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego.  
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Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzęt nieodpowiadający 
warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST. 

4. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego.  

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

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót.  

Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 
zapobiegający stratom oraz segregacji.  

Zaleca się transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.  

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 
środkami przystosowanymi do tego celu.  

Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno 
odpowiadać warunkom składowania.  

Ze względu na brak bezpośredniego dostępu dźwigów, samochodów dostawczych i betoniarek, należy 
przewidzieć ręczne przenoszenie materiałów z dziedzińca fosbrei do Poterny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót, związanych z w/w inwestycją. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją Projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 

6.1.1. Dane ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach 
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.  
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Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia 
w dobrym stanie technicznym.  

Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 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.  

Minimalne wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Poszczególnych 
normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie 
winny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

6.1.2. Pobieranie próbek  

Próbki powinny być 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. 

Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być 
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.1.3. Badania  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji 
Projektowej, stosować można, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, wytyczne krajowe, normy 
zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektora Nadzoru na 
formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.1.4. Raporty z badań.  
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu.  
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6.1.5. Opłaty za badania.  
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.  

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje 
w celu określenia przydatności materiałów do robót.  

Jeżeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów 
z Wymaganiami i Dokumentacją Projektową.  

Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie będą opłacone przez 
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy.  

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku, 
gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie 
obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 
przedmiotem badań.  

Niezależne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem kontroli Wykonawcy, 
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, 
będą opłacane w całości przez Zamawiającego.  

6.3. Certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne i atesty 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, zgodnie z Dz. U. 92 nr 881.  

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, zgodnie z Dz. U. 92 nr 881.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadała te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 
upoważnione jednostki aprobujące stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001966
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy, 
każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do 
Inspektora Nadzoru na jego życzenie.  

Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie nie zgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu 
o szczegółowe zestawienie przewidywanych robót do wykonania oraz Dokumentacji Projektowej 
dostarczonej przez Zamawiającego.  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zasady ogólne. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.  

8.2. Rodzaje odbiorów. 

8.2.1. Odbiór częściowy.  
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru częściowego.  

Odbiory częściowe nie determinują dalszych decyzji i zaleceń Inspektora Nadzoru. 

8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy gotowości do odbioru.  

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru 
o gotowości do odbioru.  

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. 

Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje 
wpisem do Dziennika Budowy.  
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8.2.3. Odbiór końcowy.  
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego, informującego 
o całkowitym zakończeniu Robót, komisja powołana przez Zamawiającego przystąpi do odbioru 
końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy.  

Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu Końcowego Odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja 
końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie 
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. 

Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgłoszeniu Wykonawcy, zostaną przeprowadzone powtórnie 
czynności Końcowego Odbioru Robót.  

Komisja powołana przez Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robót.  

W wypadku, gdy Komisja powołana przez Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru.  

Zamawiający może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy 
i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:  

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 
zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późn. zmianami, 

• Polskie Normy, 

• Branżowe Normy,  

• Aprobaty techniczne, 

• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 

• wytyczne,  

• inne dokumenty, 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.  

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału 
Specyfikacji Technicznej. 

UWAGA: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422
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W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia”, Inspektor 
Nadzoru każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji 
Wykonawcę. 

 

SST-01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn.  
" Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej 
Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra ". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanych z inwestycją pn. "Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i 
zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra” 

Zakres prac: 

a) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.); 
c) wykonanie niezbędnych badań, prac badawczych i projektowych; 
d) zagospodarowanie terenu budowy,  
e) odgruzowanie istniejących okien; 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz 

ich składowanie; 
g) uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i składowania odpadów z rozbiórek 

itp.(składowisk); 
h) wykonanie niezbędnych zastaw zabezpieczających;  
i) uporządkowanie Placu Budowy po Robotach i przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji. 

Szczegółowy zakres prac wg Dokumentacji Projektowej oraz Umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi normami 
przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SIWZ, Specyfikacją 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca zapewni we własnym zakresie wywóz urobku gruzowo – odpadowego, powstałego 
w trakcie prowadzenia prac, na wysypisko. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Do prowadzenia robót rozbiórkowych i przygotowawczych może być użyty dowolny sprzęt, 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 
nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych – Dz. U. nr 198 poz. 2043 oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. nr 47 poz. 401. 

Przy pracach remontowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót, wszystkie przejścia, 
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, 
a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych 
powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane 
przy rozbiórce należy stale utrzymywać w dobrym stanie.  

Wszystkie prace ziemne i związane z odgruzowywaniem podstawy elewacji zewnętrznych - należy 
poprzedzić wykonaniem powierzchniowych badań archeologicznych oraz wykonywać pod nadzorem 
archeologicznym. 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

• przeprowadzić dokładne rozeznanie istniejących budowli i otaczającego terenu; 

• wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do 
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac; 

• odłączyć wszystkie sieci zagrażające bezpieczeństwu pracy. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041982043
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Sprawdzenie jakości robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonania prac:  

− zagospodarowania placu budowy, w tym wykonania zabezpieczenia i oznakowania placu, 
wykonania niezbędnych przyłączy, dróg komunikacyjnych, placów odkładczych, itp. 

− usunięcia gruzu i odpadów.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostki obmiarowe:  

− zagospodarowanie placu budowy - 1kpl (komplet); 

− odgruzowanie istniejących okien - 1m3 (metr sześcienny); 

− wywiezienie gruzu i odpadów - 1m3 (metr sześcienny); 

− utylizacja gruzu i odpadów - 1m3 (metr sześcienny); 

− koszt składowania gruzu - 1t (tona); 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Wszystkie roboty rozbiórkowe i przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumenty: 

• SIWZ opracowany przez Inwestora 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

• Harmonogramem Robót  

• Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

• Normy.  

• Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

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

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
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• Dz. U. nr 198 poz. 2043 - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r 
w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

11. UWAGI 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.  

SST-02 – ROBOTY MUROWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 

i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. „Srebrna 

Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka 
Skała w Twierdzy Srebrna Góra ". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie uzupełnieniowych robót 
murowych z elementów kamiennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Określenia dodatkowe: 

roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów 
z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041982043
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2.1. Materiał kamienny 

Zakłada się, że na odcinku projektowanych robót zastosowane zostaną oryginalne ciosy kamienne – 
zachowane miejscowo w poternie, odzyskane z zawalisk muru przylegającego do fosy oraz ciosy 
dostarczone przez Wykonawcę o parametrach identycznych lub zbliżonych (po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego)  jak materiał oryginalny.  

2.2. Cement wg PN-EN 197-1  i zapisów projektu budowlanego  

2.3. Wapno budowlane – wg PN-EN 459-1 i zapisów projektu budowlanego 

2.4. Kruszywo – wg PN-EN 13139 

2.5. Woda wg PN-EN 1008 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu. Załadunek 
i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie o odpowiednim 
udźwigu.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania 
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Mury należy wykonywać do pionu i sznura, warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

W murach, wykonywanych niejednocześnie, w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione 
końcowe.  

Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
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Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Prace murowe  

Poterna pod fosbreją jest tunelem komunikacyjnym łączącym drogę wałowa fosbrei z droga krytą nad 
przeciwskarpą fosy. Historycznie komunikacja nad fosą odbywała się po nieistniejącym dziś moście. 
Poterna wykonana jest jako murowana o ścianach i sklepieniu kolebkowym z kamienia gnejsowego 
łamanego. Z cegły pełnej wykonane były takie elementy jak świetliki w sklepieniu, wnęki do zakładania 
belek tarasujących oraz portale u wylotów poterny i wejścia do kojców. Obecnie stan techniczny poterny 
grozi katastrofą budowlaną. Projekt przewiduje remont zniszczeń w sklepieniu i ścianach bocznych, jak 
również odgruzowanie nawierzchni poterny. Uzupełnienie ubytków z kamienia i spoinowanie wykonać 
zgodnie projektem budowlanym z opisem w punkcie 14.16. Rodzaj posadzki poterny należy ustalić w 
trybie nadzoru autorskiego po odgruzowaniu. Miejsca napraw i ich wielkość pokazano na rysunkach 
projektowych. Górny wjazd do poterny z poziomu fosbrei zamykany był bramą w portalu. Element ten 
nie istnieje już. Szczegóły materiałowe zostaną ustalone po odgruzowaniu i odsłonięciu dolnych partii 
murów wylotu poterny. Część poterny wystająca ponad poziom terenu na fosbrei, od góry przekryta była 
dosdanem i płytami z czerwonego piaskowca. Szczegóły budowy i przykrycia możliwe będą do 
ustalenia po odgruzowaniu zadaszenia poterny. Uzupełnienie ubytków z cegły i kamienia i spoinowanie 
wykonać zgodnie z opisem w punkcie 14.16 i wytycznymi jak w kolejności poniżej:  

i. Przegląd murów – Pomieszczenie należy odgruzować. Ściany oczyścić z pyłu i luźnych elementów. 

ii. Przygotowanie strzępi w stopniu pozwalającym na konstrukcyjnie właściwe związanie muru z 
uzupełnianymi elementami    

iii. Odpylenie murów przy pomocy sprężonego powietrza (od góry do dołu). 

iv. Wmprzypadku stwierdzenia korozji biologicznej murów - dezynfekcja miejscowa muru środkami 
chemicznymi np. Atlas Mykos  oprysk 2 krotny w odstępie min. 12h,  zużycie ok. 50-100 g/m2 
zależnie od chłonności podłoża. Dezynfekcje prowadzić w miejscach występowania mchów, 
porostów, grzybów domowych i pleśniowych. 

v. Uzupełnienie ubytków zgodnie z założeniami konserwatorskimi,  przy użyciu tradycyjnych metod 
murarskich na zaprawach na bazie wapna i cementu białego. Do murowania użyć kamienia 
gnejsowego o rozmiarze i barwie jak w oryginale, cegły ceramicznej pełnej o tym samym kolorze i 
wielkości (28 x 7 x14,5 cm) co istniejąca w najbliższym sąsiedztwie ubytku oraz kamienia, w miarę 
możliwości użyć cegły i kamienia z odzysku. Zachować istniejący wątek muru. Do murowania użyć 
zaprawy, której zgodnie z zasadami konserwatorskimi, wytrzymałość mechaniczna  powinna być 
niższa lub zbliżona do wytrzymałości budulca, a właściwości kapilarne wyższe tak by zastosowana 
zaprawa stanowiła „sączek”. Sugerowana zaprawa to Optosan TrassMörtel lub inna o 
równoważnych parametrach. 

vi. Spoinę opracować w trakcie murowania, wykończyć na równo z licem.  Pozostałe części muru z 
ubytkami spoiny także uzupełnić. Użyć zaprawy do spoinowania Optosan TrassFuge lub innej o 
równoważnych parametrach.   

vii.   Nie przewiduje się wtórnego tynkowania ścian i sklepień potajnika. 
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Zmiana zakresu robót a w szczególności ich ograniczenie w stosunku do zakresu ujętego 
w niniejszym Projekcie wymagają każdorazowo akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru 
wyrażonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Zalecenia ogólne: 

• Obowiązuje zasada zachowania ściany w jej pierwotnej postaci i autentycznej formie, zaś wszelka 
ingerencja techniczna powinna służyć wyłącznie utrwalaniu lub podkreślaniu jej walorów. 

• Uzupełnienie ubytków zgodnie z założeniami konserwatorskimi, należy wykonywać przy użyciu 
tradycyjnych metod murarskich na zaprawach wapiennych z dodatkiem cementu trasowego. 

• Do murowania używać kamienia łamanego o wielkościach średnich odpowiadających istniejącym 
kamieniom w murze.  

• Zachować istniejący wątek muru z poziomych rzędów dużych kamieni i wypełnienia szczelin 
mniejszymi elementami.  

• Należy szczególną uwagę zwrócić na okolice otworów wentylacyjnych, kształty węgarów, parapetów 
i łuków okiennych w celu zachowania stosowanych wątków i zasad murowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

6.1. Materiał kamienny.  
Materiały kamienne należy poddać na budowie próbie doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie 
oraz każdorazowo określić, czy badany materiał nadaje się do ponownego wbudowania. W przypadku 
stosowania nowych ciosów kamiennych - materiał powinien spełniać wymagania określone w pkt. 2 
niniejszego opracowania.  

6.2. Zaprawy  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostka obmiarowa - 1m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Odbiory wykonywać w oparciu o normy przedmiotowe. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 



Strona | 27 
 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumenty: 

• SIWZ opracowany przez Inwestora 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

• Harmonogramem Robót  

• Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

• Normy.  

• Aprobaty techniczne  

• Instrukcje i wytyczne Producenta 

Przepisy i Normy: 

• PN-EN 771-1÷6 (seria norm) - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1÷6,  

• PN-EN 772-1÷22 (seria norm) - Metody badań elementów murowych. 
• PN-EN 845-1÷3 (seria norm) - Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów  

• PN-EN 846 (seria norm) - Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów  

• PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  

• PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

SST-03 – RUSZTOWANIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. „Srebrna 
Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka 
Skała w Twierdzy Srebrna Góra”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Zakres niniejszych robót obejmuje montaż oraz demontaż rusztowań systemowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-771-1-a1-2015-10e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13139-2003p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-459-1-2015-06e.html
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z Dokumentacją Projektową, z elementów 
poddanych przez Producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport, rozładunek i załadunek na środki transportowe elementów rusztowań powinny być 
wykonywane zgodnie z instrukcją producenta. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami umowy. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub 
uprawnioną osobę.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:  

a) Wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia oraz nazwiska albo nazwy oraz numeru 
telefonu;  

b) dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny posiadać:  

c) pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  

d) stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,  
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e) zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  
f) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w §15 ust.2 Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003,  
g) posiadać piony komunikacyjne.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta.  

Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna być mniejsza niż 2.5 kN.  

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, 
a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1.5m ponad tą linię.  

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0.2m, należy stosować balustrady od strony tej 
ściany. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostka obmiarowa - 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni zarusztowanej ściany. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku Budowy lub w Protokóle Odbioru technicznego. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumenty: 

• SIWZ opracowany przez Inwestora 

• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

• Harmonogramem Robót  

• Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

• Normy.  

• Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

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

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
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• PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne 
parametry  

• PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur  

• PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

http://sklep.pkn.pl/pn-m-47900-1-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-m-47900-1-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-m-47900-2-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-m-47900-2-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-m-47900-3-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-m-47900-3-1996p.html

