Załącznik nr 5 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
dla zadania pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury
turystycznej – etap I: multimedialna ekspozycja wraz z instalacjami elektrycznymi i
uzupełniającymi pracami budowlanymi oraz sanitarnymi”.
UWAGA
Nie dotyczy prac związanych z instalacją
w gruncie kabli zasilających i sterujących
Wspólny kod CPV 32417000-6 Sieci multimedialne

Część I
ST 0.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
budowlano-instalacyjnych
1. Nazwa zamówienia:
Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I:
multimedialna ekspozycja wraz z instalacjami elektrycznymi i uzupełniającymi pracami
budowlanymi oraz sanitarnymi
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia są prace instalacyjne elektryczne, sanitarne i budowlane.
Zakres prac:
Zakres prac obejmuje:
 kable zasilające i sterujące,
 uzupełniające prace budowlane i sanitarne,
 wewnętrzne instalacje elektryczne podstawowe, słaboprądowe oraz systemy
multimedialne.
3. Materiały
Dane dotyczące materiałów powinny zawierać (dane producenta):





zastosowanie
dane techniczne materiału (skład materiału, ciężar, wymiary, objętość itp.)
sposób transportu
sposób składowania
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sposób magazynowania
wydajność
czas przydatności do użycia
procedura dokonywania odbiorów materiałów dostarczonych na budowę
przeciwwskazania

3.1. Wymagania podstawowe
1. Materiały i wyrobów dostarczane na budowę powinna posiadać dokumenty potwierdzające
ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) i z wymaganiami
określonymi w niniejszej ST.
2. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów,
elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się
określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem
nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
3. Materiały i elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań
projektu, można przyjmować na budowę za pisemna zgoda upełnomocnionego
przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadkach wątpliwych po uzgodnieniu z
projektantem.
4. Jeżeli z materiałów, elementów lub konstrukcji, dostarczonych na budowę na podstawie
norm państwowych, mogą się wydzielać do powietrza pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, to powinny one posiadać atest
higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny.
5. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwających się wątpliwości, co do ich jakości lub mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót, należy poddać materiały, elementy i
konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez
inspektora nadzoru.
6. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i
składowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub
wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan
wbudowanych materiałów i wyrobów do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.
3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta określonych w dokumentacji
projektowej materiałów i wyrobów pod warunkiem, że spełniają one wymagane właściwości
i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują
poprawność wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku
gdy wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu, Zamawiający
ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na
podstawie właściwych dokumentów odniesienia. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
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3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoja jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Proponowane do użycia materiały i metody dla poszczególnych prac są zawarte w projekcie
budowlanym pt. „Remont pozostałości murów obwodowych zamku w ojcowie, remont ścian,
dachu i posadzki wieży wraz z odtworzeniem dwóch stropów, schodów i okien,
odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku bramnego, budowa budynku kasy,
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, budowa wewnętrznej podziemnej zasilającej
linii kablowej, podziemnej instalacji słaboprądowej, pomostu widokowego, schodów
terenowych, ogrodzenia wraz z bramą i furtką, remont nawierzchni ścieżki prowadzącej do
zamku” - z którego wyciąg stanowi załącznik do SIWZ.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
4. Informacje i wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac i za zgodność z projektem
budowlanym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Wybrane przez Wykonawcę technologie muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.
W trakcie trwania prac Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z archeologiem
powołanym przez Zamawiającego (zgodnie z warunkami pozwolenia konserwatorskiego nr
566/16) oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków.
5. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania.
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę.
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie
dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót
tymczasowych lub prac towarzyszących.
5.1 Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjętych metod zabezpieczenia remontowanych obiektów,
pracowników i osób postronnych przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań.
Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując
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własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego, w tym
dotyczące granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.
5.2 Prace towarzyszące.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in. projekt
powykonawczy, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oświadczenia
Wykonawcy, protokoły badań, pomiarów i prób, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do
stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i wyrobów oraz potwierdzające
posiadane przez nie wymagane parametry i walory.
6. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne zamawiającego.
6.1 Prace będą wykonywane na użytkowanym turystycznie terenie. W związku z tym
Wykonawca musi uwzględnić ten fakt organizując prace w sposób maksymalnie
ograniczający ich uciążliwość dla ruchu turystycznego.
6.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy na potrzeby placu budowy odpowiedni fragment
terenu.
6.3 Zamawiający wymaga przyjęcia następującej kolejności wykonania prac: najpierw
ułożenie kabli zasilających i sterujących, potem pozostałe prace.
6.4 Zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
Wykonawcy.
6.5 Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce, w którym może się podłączyć do instalacji
energii elektrycznej. Wykonawca zainstaluje sublicznik w celu ustalenia ilości zużytej energii
na potrzeby budowy. Alternatywą jest użycie przez Wykonawcę własnego agregatu
prądotwórczego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody poza terenem
prowadzenia prac, gdyż na terenie zamku nie ma takiego miejsca. Dowóz wody na plac
budowy jest po stronie Wykonawcy.
6.6 Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zużycia energii elektrycznej zgodnie ze
wskazaniem sublicznika - za okres realizacji przedmiotu zamówienia.
6,7 Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego porządkowania terenu prowadzonych
prac.
6.8 Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do wygrodzenia terenu prowadzonych
prac, zabezpieczenia go przed dostępem osób niepowołanych. Dotyczy to w szczególności
wykopów. Po zakończeniu prac plac budowy należy uporządkować. Wykonawca
zobowiązany będzie do utrzymania w należytym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia,
ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy.
7. Zakres robót budowlanych wg CPV.
32322000-6 Sieci multimedialne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453100-8 Roboty renowacyjne
Strona 4 z 16

45212180-1 Roboty budowlane w zakresie kas biletowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

8. Sprzęt, maszyny, transport.
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy, lecz wymaga akceptacji
nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego.
Zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia bezpiecznego ruchu turystycznego na zamku
również podczas transportu materiałów i sprzętu. Ruiny zamku są otwarte dla turystów w
godzinach od 9.00 do 18.00. Dostawy materiałów i sprzętu muszą się odbywać poza tymi
godzinami.
9. Dokumenty odniesienia.
Dokumenty odniesienia:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2012 r. (wraz z późniejszymi
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Polskie Normy.
- Aprobaty i oceny techniczne.
- Certyfikaty.
- Instrukcje Producenta- w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i
urządzeń.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja
10. Przedmiar robót.
Przedmiar robót jest dla Wykonawcy jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia
kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposób ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny
oraz sposób wykonania kosztorysu ofertowego zawarty jest w SWIZ.
11. Odbiór robót budowlanych.
11.1. Odbiory robót zanikowych- ulegających zakryciu.
Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli Zamawiający nie
przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia
Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za odebrane i do ich zakrycia.
11.2. Odbiór częściowy.
Nie przewiduje się odbiorów częściowych.
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11.3 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu
celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą umową. Gotowość do
obioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć powykonawczą dokumentację, w tym geodezyjną.
Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego
zwołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie 7
dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. W odbiorze końcowym będzie brać udział
przedstawiciel WUOZ w Krakowie. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac
budowy i usunie spowodowane przez siebie szkody na terenie prowadzonych prac.
12. Rozliczenie robót
Ogólne zasady dotyczące płatności podano we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
SIWZ.

Część II
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
SST - 1 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach i
ich zasypania.
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.
Zakres robót
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie wykopów do ułożenia kabli energetycznych i sterujących oraz pod stopy
fundamentowe,
- zasypanie wykopów z ubijaniem,
- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi lub ich rozplantowanie na
miejscu (w miarę możliwości).
Materiały
Grunt pochodzący z wykopu
Podsypka piaskowa.
Sprzęt
Koparka, łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.
Transport
Ręczny i samochodem samowyładowczym.
Wykonanie robót
Metody wykonania robót powinny być dostosowane do głębokości wykopu oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.
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W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz korzeni drzew roboty ziemne należy
wykonywać sposobem ręcznym. Główne korzenie drzew muszą pozostać nienaruszone.
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od
możliwości lokalnych. Grunt skalisty lub gruzowy należy wykorzystać do wyrównania drogi
prowadzącej na zamek, a w szczególności do podniesienia poziomu nawierzchni terenu przed
budynkiem bramnym. Grunt użyty do wyrównania terenu należy ubić mechanicznie. Nadmiar
gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania i rozplantowania, powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na wysypisko.
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0.
Zasypanie, podsypka, wykopów - z ubijaniem warstwami 30-40cm.
Prowadzone prace nie mogą zablokować ruchu turystycznego. Prace muszą być w tym celu
odpowiednio zorganizowane. Musi być zapewnione bezpieczne przejście nad niezasypanymi
wykopami. Teren po pracach ziemnych należy przywrócić do poprzedniego stanu.
Wykopy mają być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca będzie się
stosował do zaleceń archeologa.
Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczególna uwagę należy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) zagęszczenie zasypanego wykopu.
Na bieżąco należy kontrolować zasypkę według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej
zagęszczenia (warstwami 30-40 cm).
Przepisy związane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
Odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia.

SST-2 ROBOTY RENOWACYJNE
kod CPV 45453400-8
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące
wykonania robót renowacyjnych w przejeździe budynku bramnego na zamku w Ojcowie.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
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Zakres robót obejmuje naprawę kamiennej posadzki i schodów w przejeździe budynku
bramnego po pracach ziemnych związanych z ułożeniem kabli elektrycznych pod
nawierzchnią. Zgodnie z programem konserwatorskim należy odtworzyć rozebrane przy
robotach elektrycznych cztery górne stopnie z bloków piaskowca oraz posadzkę z kamienia
wapiennego z odzysku, z zachowaniem kształtu kolein w posadzce. Należy również wymienić
niewłaściwe dwa dolne stopnie na nowe z bloków piaskowca. Uzupełnić spoiny cementowowapienne. Nowe stopnie zaimpregnować. Stopień na samym dole należy całkowicie rozebrać.
1.3 Ogólne warunki wykonania robót
Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową
odpowiada wykonawca. Prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim,
architektoniczno-badawczym i archeologicznym.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy standardowych prac
konserwatorsko-budowlanych. Roboty należy wykonywać zgodnie ze. sztuka konserwatorską
i budowlaną. Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, i
konserwatorską odpowiedzialny jest wykonawca robót.
2. Materiały
Piaskowiec na dolne dwa stopnie ma być podobny do górnych stopni.
Kamień wapienny – z odzysku.
3. Sprzęt i transport – zgodnie z ST-0.
4. Wykonanie robót
4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST 0.0
4.2. Zakres robót
Zgodnie z projektem i programem konserwatorskim oraz stanem technicznym obiektów.
4.3. Warunki wykonanie robót
W trakcie trwania prac Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej konsultacji i omawiania
podejmowanych działań konserwatorskich z osobami nadzorującymi prace: konserwatorem
dzieł sztuki, architektem-badaczem i archeologiem powołanymi przez Zamawiającego
(zgodnie z warunkami pozwolenia konserwatorskiego nr 566/16) oraz przedstawicielami
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
5. Kontrola jakości
Kontrola jakości będzie prowadzona na bieżąco w ramach nadzoru konserwatorskiego i
inwestorskiego. Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST 0.0.
6.Odbiór robót
Odbioru prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji zgodnie z zapisami umowy.
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SST-3 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN.
Kod CPV 45330000-9
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót
instalacyjnych wodociągowo-kanalizacyjnych.
Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. w
budynku kasy wraz z niezbędnymi próbami.
Materiały
Przewody i urządzenia na przyłączach – zgodnie z projektem.
Urządzenia sanitarne: umywalka ceramiczna szer. 50 cm z syfonem chromowanym i baterią
jednouchwytową, miska ustępowa ceramiczna zamontowana na stelażu podtynkowym.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.
Wykonanie robót
Zgodnie z projektem.
Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-0.
Badania szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być wykonane
przed ich zakryciem.
Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0.
Przepisy związane
PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

SST – 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45310000-3
Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót
instalacyjnych elektrycznych.
1. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych
wewnętrznych (w tym słaboprądowych) w wieży, budynku bramnym i budynku kasy,
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ułożenie kabli zasilających (z montażem złącza imprezowego) i sterujących, niezbędne
pomiary instalacji i demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego.
Wewnętrzne instalacje elektryczne obejmują w szczególności:








instalacje oświetlenia i gniazd
instalację SAP
instalację CCTV
instalację SSWiN
system nagłaśniania
system zliczania zwiedzających w wieży
urządzenia multimedialne wraz z dedykowanymi instalacjami zasilającymi i
sterującymi

Materiały
Materiały i urządzenia powinny spełniać następujące warunki:

wymagania jakościowe określone polskimi lub europejskimi normami i
ocenami technicznymi,

znak CE – gdy jest wymagany,

znak bezpieczeństwa B – gdy jest wymagany.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.
Wykonanie robót
Zgodnie z projektem, opisem funkcjonalnym instalacji elektrycznych i multimedialnych oraz
obowiązującymi przepisami, w tym pożarowymi.
Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-0.
Potwierdzeniem, że wykonane instalacja będą badania instalacji przez uprawnioną osobę i
sporządzone na ich podstawie protokoły podpisane również przez kierownika robót
elektrycznych.
Przepisy związane
PN/E-05009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
na stałe. Ogólne wymagania i badania.
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SST – 5 POSADZKI
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
podkładów i posadzek.
Zakres robót
Zgodnie z projektem.
Materiał
Beton marki B-15.
Panele drewniane i płytki z kamieni sztucznych gres.
Sprzęt
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Transport
Zgodnie z ST-0.
Wykonanie robót:
Wymagania ogólne
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i odpowiadać
wymaganiom norm.
Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien być zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.
Montaż posadzek
Posadzki z paneli drewnianych i płytek gres. Dobór paneli i płytek pod względem jakości,
kolorystyki, wymiarów oraz plastyczny układ ułożenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.
Płytki maja być gatunku I dobrane w/g barwy i odcienia. Powierzchnia posadzki powinna być
równa i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od
płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o dł. 2m.
Prostolinijność spoin.
Spoiny miedzy płytkami przez cała długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie
proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej ni_ 2mm na 1m i
3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Płytki powinny być związane z podkładem warstwa kleju na całej swojej powierzchni.
Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.
Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0.
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SST – 6 SUCHE TYNKI I MALOWANIE
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz
malarskich wewnętrznych.
Zakres
Zgodnie z projektem.
Materiały
Standardowe płyty gipsowo-kartonowe do wykonywania suchych tynków, suche mieszanki
gipsowe przygotowywane fabrycznie, farby wewnętrzne.
Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.
Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
Wykonanie robót
Przygotowanie podłoża po robotach instalacyjnych, i elektrycznych.
Wykonanie suchych tynków.
Malowanie wewnętrzne ścian farbą emulsyjną na biało.
Kontrola jakości robót
- sprawdzenie należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją
opisową i rysunkową - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
- sprawdzenie wykonania gładzi
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich
Odbiór
Montaż suchych tynków i roboty malarskie odbiera inspektor nadzoru.
ST-07 –ROBOTY ŻELBETOWE
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stóp fundamentowych
schodów.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
- jak w p. 1.1.
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2. MATERIAŁY
2.1 Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentów zalecane jest stosowanie mieszanki betonowej wykonanej w
wytwórni betonu.
2.2 Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. Odbiór stali na budowie
powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali.
3. SPRZĘT – zgodnie z ST-0
4. TRANSPORT
Z uwagi na ukształtowanie terenu możliwy jest jedynie transport ręczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem fundamentów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami
norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.

6.1. Zakres kontroli i badań
6.1.1.

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
7. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne.
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ST-08 –KONSTRUKCJE STALOWE
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stalowej konstrukcji schodów terenowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z projektem budowlanym i poleceniami inspektora nadzoru.
Niezbędne jest wykonanie drewnianego szablonu belek policzkowych służącego do
dokładnego wpasowania schodów w teren. Ocynkowane balustrady o wysokości 1,1 m mają
być wykonane w standardzie technicznym i estetycznym takim jak bariery istniejące
zamontowane przed wejściem na zamek. Ważne jest ich trwałe zamocowanie w podłożu przy
pomocy betonu.

2.

MATERIAŁY

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby zimnowalcowane, kształtowniki i blachy
ze stali klasy S235
Powierzchnia stali powinna być bez pęknięć i pęcherzy.
2.1.2. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na
elemencie.
2.2. Połączenia
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Połączenia skręcane - śruby klasy 8,8.
Połączenia spawane - spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych ER-1,46.
2.3. Kraty pomostowe i stopnie
Stalowe stopnie i podesty ze standardowych ażurowych krat pomostowych wciskanych
ocynkowanych ogniowo.
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Wszystkie stalowe elementy schodów (wraz z balustradą) mają być po sprefabrykowaniu
ocynkowane ogniowo.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do transportu i montażu
Wielkość i ciężar prefabrykowanych elementów stalowych musi umożliwić ich ręczny
transport od bramy do ich miejsca wbudowania oraz montaż.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie
z technologią spawania i przepisami BHP.
4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i
rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Połączenia spawane
1). Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i
rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o
nie ukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
2) .Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych.
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Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
3). Wymagania dodatkowe takie jak obróbka spoin może zalecić inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy. W przypadku barier szlifowanie spoin jest niezbędne z powodów
estetycznych.
5.4. Montaż konstrukcji
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan fundamentów i naprawić
uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.
Słupki konstrukcji pomostu widokowego należy przykręcić do fundamentów za
pośrednictwem nagwintowanych kotew M16 osadzonych na atestowanym kleju montażowym
w wywierconych w betonie otworach (4 w każdym fundamencie). Dalsze połączenia
elementów należy wykonywać przy pomocy śrub M16.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
Kontrola robót obejmuje:
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); sprawdzenie
grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie
dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego.
9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia

Sporządził:
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