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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-AB) są wymagania dotyczące prowadzenia, 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową i przebudową budynku produkcyjnego w 
Rakszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST - dokumentacja techniczna 
 

Zakres dokumentacji technicznej: 
Projektowaną rozbudowę i przebudowę należy prowadzić zgodnie z niniejszą specyfikacją ST-AB 
oraz w oparciu o następującą dokumentację techniczną: 

Projekt Budowlany. * część architektoniczna i konstrukcyjna 
Specyfikacja ST-AB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymiennych wyżej w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 
związanych z wykonaniem inwestycji polegającej na: 
- likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji 
sanitarnej, 
- likwidacja istniejącego przyłącza energii elektrycznej, 
- geodezyjne wytyczenie hali przemysłowej z wiatą, pozostałych elementów zagospodarowania 
działki na gruncie przez uprawnionego geodetę, 
- wykonanie robót ziemnych, po zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, roboty ziemne wykonać 
można w formie rozkopu, 
- roboty zbrojeniowe i betonowe stóp fundamentowych (beton dowożony lub przygotowany na 
placu budowy), 
- roboty zbrojeniowe i betoniarskie – fundamenty, strop itp., 
- montaż konstrukcji stalowej, 
- roboty montażowe przy wykonywaniu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz 
orynnowania, 
- zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 1.0.10., 
- demontaż drzwi i okna w pom. 1.0.9., powiększenie otworu i montaż drzwi garażowych, 
- wykonanie otworu drzwiowego w pom. 1.0.24. z montażem drzwi garażowych, 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
- roboty instalacyjne wewnętrzne – wykonywanie rurażu instalacji: elektrycznej, wod-kan, C.O., 
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprężonego powietrza, 
- roboty wykończeniowe: podłoża, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, posadzki, malowanie, 
układanie podłóg i posadzek, wykonywanie okładzin ścian (płytki, boazeria itp.),



 
 

- roboty instalacyjne wewnętrzne – biały montaż osprzętu i instalacji: wod – kan, c.o., 
teletechnicznej, antenowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprężonego 
powietrza, 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- budowa zewnętrznej instalacji policznikowej energii elektrycznej, budowa przyłączy kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody, budowa przyłącza ciepłowniczego, 
- roboty montażowe instalacji zewnętrznej elektrycznej, oświetleniowej, 
- roboty budowlane zewnętrzne: wykonywanie płytek odbojowych, dojść, dojazdów. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące prac znajdują się w: 
- pkt 5.opracowanie – Wykonanie robót 
- Opisie technicznym Arch-Bud branży architektonicznej 
- Opisie technicznym branży konstrukcyjnej 
 

1.4 Informacja o terenie budowy 

Roboty budowlane prowadzone będą w istniejącym budynku produkcyjnym oraz w 
części rozbudowywanej budynku produkcyjnego, a także na zewnętrz w obrębie ogrodzenia 
działek inwestora w Rakszawie. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren do prowadzenia robót na zasadach i w terminie 
jak w umowie o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii i odprowadzenia ścieków. 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót , utrzymania porządku, właściwego 
składowania materiałów i usuwania materiałów pochodzących z rozbiórki. 
 

1.5 warunki BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków BHP na terenie budowy i na 
stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiadać odpowiednią odzież ochronną i być 
przeszkoleni odpowiednio do stanowiska pracy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i ST-AB, spełniające wymagania PN, posiadające aprobaty techniczne, świadectwa 
ITB. 
 

2.2. materiały 

Beton C20/25 
Stal zbrojeniowa A-III N (RB 500W), AI 
Stal profilowa S355 
membrana bitumiczna



 
 

płyta OSB 18mm 

blacha trapezowa T35 
wełna mineralna 
płyta G-K na ruszcie stalowym 
gres 
styropian 
tynk cem. - wap. 
folia polietylenowa 
posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym B25 
polistyren spieniony typ XPS-III SCM 
folia budowlana 0,2mm 
chudy beton B10 
pospółka zagęszczona warstwami do ID=0,9 

płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za właściwe ich składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku lub 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wewnętrznych i zewnętrznych winien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego 
właściwą jakość robót: 
 

 wiertarki nisko udarowe wieloczynnościowe, 
 diaks do stali, 
 kliny, młotki, łopaty 

 betoniarka,



 
 

 mieszarka, 

 koparka, 
 stemple teleskopowe, 
 deskowania do wykopu, 
 deskowania/szalunki do wykonywania elementów betonowych oraz żelbetowych, 
Wykonawca na wniosek Inspektora dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportowych, które 
posiadają aktualne badania techniczne, są sprawne i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi z dokumentacją projektową, ST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
Wykonawca na bieżąco będzie usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach na plac budowy. 
 

Środek transportu do przewożenia materiałów 

Samochód ciężarowy skrzyniowy 
Beczkowóz 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

W zakres wykonywanych robót wchodzą następujące grupy: 
5.1 – Wyburzenia 
5.2 – Zagospodarowanie 
5.3 – Konstrukcja 
5.4 – Architektura 
 

5.1 Wyburzenia 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w pom. 1.0.9. oraz wyburzenie 
ściany i wykonanie otworu drzwiowego pod bramę garażową w pom. 1.0.9.



 
 

 Wyburzenie ściany i wykonanie otworu drzwiowego pod bramę garażową w pom. 
1.0.24 

 Demontaż utwardzenia terenu przed wejściem do budynku w miejscu projektowanej 
rozbudowy budynku produkcyjnego, 

 likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i 
kanalizacji sanitarnej, 

 likwidacja istniejącego przyłącza energii elektrycznej, 
 

5.2Zagospodarowanie 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych pod ruch kołowy i pieszy na podbudowie 

 Wykonanie krawężników na ławie betonowej i podsypce piaskowej 
 

5.3Konstrukcja 

 Wykonanie ław oraz ścian fundamentowych, 
 Montaż konstrukcji stalowej, 
 Wykonanie stropu żelbetowego, 
 

5.5Architektura 

 Wykonanie izolacji p.wilgociowych oraz docieplenia fundamentów 

 Wykonanie posadzki na gruncie wraz z izolacjami 
 Zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 1.0.10. 
 Wykonanie ścian wewnętrznych z płyt G-K na ruszcie stalowym wraz z wełną 

mineralną, 
 Wykonanie ścian wewnętrznych EI 60 z 4xpłyta G-K na ruszcie stalowym wraz z wełną 

mineralną, 
 Montaż ściany słupowo - ryglowej na parterze i piętrze, 
 Wykonanie przeszklonego wiatrołapu wewnątrz budynku - stolarka PCV, 
 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, 
 Montaż wewnętrznych schodów stalowych, 
 wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych do budynku, 
 Montaż poręczy przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz przy pochylni dla 

niepełnosprawnych, 
 wykonanie robót instalacyjnych wewnętrznych - instalacja elektryczna, wod - kan, C.O., 

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprężonego powietrza, 
 wykonanie posadzek - gres 

 wykonanie okładzin ścian - gres 

 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,



 
 

5.6 Roboty malarskie 
Ogólne wymagania dotyczące prac malarskich podane są w normie PN-EN ISO 12944-7.2001. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1 ogólne zasady kontroli jakości robót 

-Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, dostawy materiałów i 
urządzeń. 
-Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. 
Wszystkie badania i pomiary przeprowadzać zgodnie z wymogami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 

6.2. Badania robót izolacyjnych 

 należy sprawdzić jakość podłoża pod izolacje, 
 sprawdzić jakość użytych materiałów, 
 staranność wykonania izolacji i ilość warstw, 
 

6.3. Kontrola robót wyburzeniowych 

- przy robotach wyburzeniowych należy zachować szczególną ostrożność aby nie naruszyć 
stateczności konstrukcji, 
-przeszkolenie pracowników i odpowiednie wyposażenie, 
 

6.4 Badania robót betonowych 

Przed wbudowaniem sprawdzić klasę betonu. 
Sprawdzić wymiary elementów i zbrojenie. 
 

6.5 Badania robót wykończeniowych 

 sprawdzić jakość materiałów używanych do wbudowania, 
 sprawdzić jakość podłoży i ich wilgotność, 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót. 
Ilość robót określić według pomiarów z natury i ująć w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.



 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inżyniera nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów z kontroli i 
badań całego okresu realizacji, w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem i normami. 
Odbiorom podlega każdy etap wykonywania. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- sprawdzenie ułożenia ułożenia rur instalacyjnych w obudowie fundamentu 
- sprawdzenie jakości izolacji 
- sprawdzenie jakości fundamentu i jego gabarytów 
- sprawdzenie jakości izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych w posadzkach 
 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- projekt powykonawczy, 
- protokóły badań kontrolnych, atesty jakości użytych materiałów 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywanych robót 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne zasady powinny być określone w umowie z inwestorem. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
aprobaty techniczne 
 
najważniejsze normy 
1.PN-88/H84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania 
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Warszawa 2004 
3.PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4.Konstrukcje betonowe PN-B-03264



 
 

5..PN-EN 10260: 1969 Izolacje bitumiczne-wymagania i badania przy odbiorze 
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