SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - 03.00
ROBOTY BUDOWLANE – KONSTRUKCYJNE
(kod CPV 45210000-2)

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV)
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Spis treści
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................................. 91
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .......................... 91
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ............. 91
1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .......... 91
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE .............................................................................................................. 92
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .......................................................................................... 92
2. MATERIAŁY ....................................................................................................................................... 92
BETON ................................................................................................................................................. 92
WODA ZAROBOWA DO ZAPRAW, PIASEK, CEMENT ....................................................................................... 92
ZAPRAWA BUDOWLANA CEMENTOWO-WAPIENNA ...................................................................................... 92
POZOSTAŁE MATERIAŁY........................................................................................................................... 93
3. SPRZĘT .............................................................................................................................................. 93
4. TRANSPORT...................................................................................................................................... 94
5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................ 94
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT................................................................................................................. 94
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................. 94
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 94
6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE ............................................................................................... 94
6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ............................................................................................................ 95
7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................ 96
8. ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................................. 96
9. ROZLICZENIE ROBÓT ......................................................................................................................... 96
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................................ 96
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ......................................................................................... 96
10.2. NORMY ....................................................................................................................................... 97
10.3. INNE DOKUMENTY ........................................................................................................................ 97

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych - konstrukcyjnych, które zostaną
wykonane w ramach zadania pn.: „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów
technicznych”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1. Zakłada się, że projektowane obiekty kubaturowe będą
wykonywane w technologii żelbetowej, wylewanej oraz (w przypadku budynku) z płyt
wielowarstwowych. Specyfikacja będzie miała zastosowanie w przypadku zaprojektowania i przyjęcia
przez Zamawiajacego do realizacji obiektów wykonywanych w technologii murowanej.
1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót budowlanych – konstrukcyjnych w zakresie
obiektów jak w punkcie 1.1, zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki.
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:
 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót
wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,
 inwentaryzacja powykonawcza.
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych,
 obsadzenie dybli, listew,
 wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań itp.,
 pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych,
 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych,
 pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu
ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości, wodoszczelności i mrozoodporności,
 przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych,
 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
 przy wykonaniu zbrojenia cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów
zbrojeniowych,

 prace porządkowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
zgodne z PFU oraz z określeniami podanymi w pozostałych STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i
Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PFU.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z późniejszymi zmianami),
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy.
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych konstrukcyjnych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
Wymagania szczegółowe
Beton
Wg wymogów normy PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły.
Beton dla potrzeb budowy powinien być przygotowany w betoniarni typu automatycznego lub
półautomatycznego, przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.
Woda zarobowa do zapraw, piasek, cement
Woda zarobowa do zapraw wymagania wg PN-EN 1008:2004, piasek wg PN-EN 13139:2003 oraz
cement wg PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003. Do przygotowania zapraw stosować można
każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Zaprawa budowlana cementowo-wapienna
Zaprawa cementowo-wapienna może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. Zaprawę
przygotowuje się przy użyciu cementów portlandzkich marek 25 oraz hutniczych 25. Wapno należy
stosować suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa
Gotowa sucha mieszanina cementowo-polimerowa, wzmocniona włóknami z dodatkiem
plastyfikatorów, wodo- i mrozoodporna. Maksymalna frakcja kruszywa 0,5mm. Wytrzymałość na
ściskanie min.10MPa
Bloczki z betonu komórkowego grub. 6cm
Wymiary l=59cm, h=24cm., s=6cm,
Masa:6.9 kg
Gęstość pozorna 600 kg/m³
Bloczki z betonu komórkowego grub. 38cm
Wymiary l=59cm, h=24cm., s=38cm
Masa:30 kg
Gęstość pozorna 400 kg/m³.
Pozostałe materiały
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna, gwoździe i kotwy.
Wszystkie w.w materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w części ogólnej PFU.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inżyniera sprzęt:
 żurawia budowlanego samochodowego,
 wciągarki mechanicznej,
 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań,
 samochodów samowyładowczych,
 samochodów skrzyniowych 5-10 T,
 spawarki,
 palniki gazowe,
 nożyce,
 nóż wibracyjny

 sprężarka
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej PFU.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować m.in. następujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10 T,
 samochód dostawczy 0,9 T,
 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0 T.
Uwaga:
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiOB, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i
przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
Warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w części ogólnej PFU
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego,
dokuemntacją techniczną Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów
bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w części ogólnej PFU,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji,
b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ,
c) badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.
6.3. Wymagania szczegółowe
Kontrola jakości wykonanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
Roboty murarskie
Kontrola robót murarskich polega na sprawdzeniu:
1). Prawidłowości wytyczenia,
2). Jakość materiałów - jej zgodności z podstawowymi atestami, sprawdzenie zgodności klasy
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby
doraźnej materiałów przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtu cegieł,
 liczby szczerb i pęknięć,
 odporności na uderzenia,
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
3). Jakości zaprawy cementowo-wapiennej,
4). Zachowania właściwej grubości spoin i zasad wiązania cegieł,
5). Zachowania projektowanych wymiarów muru i pionu.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli:
Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane
3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się
przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów
(zgodność z projektem).
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.
Więźba dachowa
Należy sprawdzić:
 rodzaj i klasę użytego drewna oraz wymiary elementów,
 prawidłowość wykonania złączy, oparcia konstrukcji, wykonania zabezpieczenia przed wilgocią,
zagrzybieniem i działaniem ognia,
 rozstaw elementów, spadki połaci,
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i
pionowego.
Elementy prefabrykowane
 sprawdzenie jakości wmontowanych prefabrykatów,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania montażu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w PFU – punkt 3.22.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych
do wykonania Dokumentacją Projektową.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), CZĘŚĆ IV
- WYKAZ CEN.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE .
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:
 Projekt Budowlany.
 Projekt Wykonawczy.

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej
normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-EN 1990:2004
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 13139:2003
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 197-1:2012
PN-B-19707:2003
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 338:2011
PN-EN 13501-2+A1:2010

PN-EN 206-1:2003

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1:
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
obciążenia użytkowe w budynkach
Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3:
Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4:
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5:
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady
ogólne
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków
Kruszywa do zaprawy.
Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
Cement. Cement specjalny. Skład , wymagania i kryteria
zgodności.
Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część
1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły
dotyczące budynków
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników
badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji
wentylacyjnej
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność

10.3. Inne dokumenty
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3)
4)

5)

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.
Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.
Instrukcje montażowe producentów materiał
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