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B-00.00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont baraku nr 41 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie 
Zamawiający Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie ul. Droga Męczenników 
Majdanka 67 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót: 
- kwerenda konserwatorska opracowana dla potrzeb zabezpieczeń związanych z remontem 
   baraku   
- roboty remontowo odtworzeniowe 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Robotami towarzyszącymi są : 
-    przygotowanie placu składowego dla rozbieranych elementów 
- ustawienie rusztowań systemowych niezbędnych do prowadzenia rozbiórek 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Terenem budowy będzie działka na której zlokalizowane jest Państwowe Muzeum na 
Majdanku. Teren ogrodzony . Dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia 
zamawiający. Przekazanie placu budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 
1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który uzgodni z 
inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien wykonawca opracować 
plan organizacji robót w trakcie ciągłej pracy Muzeum. 
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu 
przez zamawiającego. 
1.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: -podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

- materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 
Inwestora. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
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Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zawartego 
w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
- oznaczenie przejść, 
- oznakowanie terenu budowy, 
- zatrudnienie dozorców 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.10. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi w 
warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeżeli 
został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 



 4

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania budowy. 
2.3. Wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na 
plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem 
budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się 
usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany 
wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym 
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót. 
2.4. Kolorystyka wbudowanych materiałów budowlanych 
Kolorystyka elewacji zgodna z wymogami konserwatorskimi. 
 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, 
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał 
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3.0.SPRZĘT 
 
3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
3.2. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
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3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
3.5. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.2 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
4.3 Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.  
4.4.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach  dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej a 
także w normach budowlanych i wytycznych .  
5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
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organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a). część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia b.h.p., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.   
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych  i formę przekazywania 

na bieżąco tych informacji Inspektorowi nadzoru 
b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie. 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
-  
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację.   
Inspektor nadzoru będzie 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 będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć 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. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera projektu. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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- 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. 1i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru 
 
7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
7.2 Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona 
tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 
Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
7.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania tereny budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
f) korespondencję na budowie 
7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedkładane do wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 
 
8.0 OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z  
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów 
kosztorysie. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. 
8.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [ m]. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt. ]. 
Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 
8.3.Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów. 
 
9.0. ODBIÓR ROBÓT  
 
9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiorowi technicznemu 
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- Odbiorowi końcowego 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.1.1 .Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i 
zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza kierownik budowy robót. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 
9.1.2. Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy. Wykonawca 
robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym 
9.1.3. Odbiór końcowy robót. 
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego 
zakresu robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez 
Wykonawcę po bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego z dołączeniem 
wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorów technicznych i załączników z 
nimi związanych. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z 
dokumentacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, Protokołami odbiorów 
technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych/ 
 
9.1.4 Dokumenty odbioru końcowego robót.: 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
- atesty , 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 
procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy 
Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
 
10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać obowiązującego podatku VAT. 
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
a) ustawienie tymczasowego oznakowania  
b) przygotowanie terenu, 
c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 
11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i 
Normatywami. 
11.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157) 
4) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
 
B-11.11.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów baraku nr 41. 
Roboty rozbiórkowe w zakresie prac konserwatorskich omówione są w Programie Prac 
Konserwatorskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
-    konstrukcji drewnianej baraku 
- pokryć dachowych z papy  
- elementów betonowych ( niecka) 
- posadzek 
- ścian „działowych” 
- istniejących fundamentów 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.6 Roboty przygotowawcze 
W trakcie wstępnych robót przygotowawczych należy urządzić powierzchnie składowisk na 
elementy rozbiórkowe w taki sposób aby osobno, bez możliwości pomylenia z innymi 
składowane były każde z elementów baraku. Deski deskowania dachu w osobnym polu 
składowym, deski z elementów ściennych osobno wewnętrzne i zewnętrzne, zaś w jeszcze 
oddzielnych polach elementy konstrukcyjne słupy płatwie miecze itd. Takie przygotowanie 
składowisk przez zasadniczą rozbiórką pozwoli na posortowanie wszystkich elementów w 
określonym porządku logicznym oraz ułatwi dalsze prace związane z oględzinami, badaniem 
i zakwalifikowaniem elementów do dalszego użycia bądź do likwidacji.  
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren baraku wraz ze składowiskami wygrodzić w 
sposób widoczny i wywiesić tablice  informacyjne o  prowadzeniu robót rozbiórkowych  
 
 
2.0. MATERIAŁY 
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Nie występują 
 
3.0. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką   może być wykorzystany sprzęt powszechnie 
używany w robotach budowlanych. 
- młoty  
- piły mechaniczne 
 
4.0.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wywóz materiałów rozbiórkowych nie zakwalifikowanych do ponownego wbudowania 
należy prowadzić pojazdami samowyładowczymi lub skrzyniowymi w zależności od rodzaju 
usuwanego z budowy materiału rozbiórkowego. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Gruz ceglany , betonowy  należy wywozić do najbliższego wysypiska gruzu.  
Papę z należy wywozić do najbliższego punktu recyklingu. 
Elementy drewniane podlegające wywózce należy wywozić w miejsce wyznaczone przez  
Inwestora. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostrożności przestrzegając dokładnie przepisów BHP 
 
5.2.1 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych baraku 
Zasadnicze roboty rozbiórkowe rozpocząć od ustawienia rusztowań rurowych przestawnych 
wraz z pomostami roboczymi  wewnątrz baraku. Rusztowania będą potrzebne  do demontażu 
prefabrykatów dachowych, krokwi, płatwi, belek oczepowych, oraz podsufitek nad łaźnią.  
Ciężar rozbieranych elementów jest stosunkowo niewielki więc nie przewiduje sie użycia 
ciężkiego sprzętu. Elementy konstrukcyjne rozbierać ręcznie przez zwalnianie ich z podpór tj. 
z płatwi oraz belek oczepowych przez wyciąganie gwoździ przy pomocy łapki stalowej 
odkręcanie śrub a następnie  zdejmowanie na dół i opuszczanie za pomocą lin i pasów 
parcianych. Podczas tych robót zwrócić szczególną  uwagę aby żaden z pracowników nie 
mógł przebywać pod elementami podczas ich demontażu oraz podczas ich opuszczania na 
linach. Słupy oraz  elementy dachu nad łaźnia obudowane blachą ocynkowaną rozbierać po 
uprzednim ustaleniu sposobu rozbiórki z osoba nadzorującą prace konserwatorskie.  
W pierwszej kolejności rozbierać elementy świetlika tj. nawy środkowej, później zaś kolejno 
nawy boczne. Zdemontowane elementy wynosić na zewnątrz i składować w odpowiednich 
polach na uprzednio urządzonym składowisku.  
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Przez rozbiórkę baraku należy rozumieć wyłącznie roboty rozbiórkowe elementów 
drewnianych wymienione w niniejszym punkcie. Do rozbiórki nie przewiduje się zatem  
murowanych ścian komór, które podlegają lokalnym robotom naprawczym. 
Po zdemontowaniu elementów drewnianej konstrukcji baraku należy zerwać podwaliny wraz 
izolacją na podmurówce. Elementy te należy jako przeznaczone do kasacji odnosić w ustalone 
uprzednio miejsce, aby nie były one w sąsiedztwie składowiska elementów rozbiórkowych. 
Należy to potraktować bardzo poważnie, gdyż stwierdzono ślady działalności szkodników 
technicznych drewna w podwalinach baraku. Ze śladów tych nie jest widoczna aktywność 
szkodników, lecz biorąc pod uwagę stadium przetrwalnikowe dość pospolitego szkodnika 
drewna-spuszczela, może on pozostawać w drewnie w postaci nieaktywnej przez okres nawet 
do kilku lat. Należy zatem z dużą ostrożnością podchodzić do wszystkich elementów w 
których stwierdzi się charakterystyczne dziurki po żerowaniu owadów, gdyż jeśli będzie 
stosowane nowe drewno w części wymienianych elementów to nie można dopuścić, aby 
szkodniki miały możliwość zaatakowania nowego materiału.  Po zakończeniu rozbiórki 
baraku wszystkie elementy powinny być zeskładowane na swoich uprzednio przygotowanych 
polach w których będą poddane badaniu i kwalifikacji co do dalszego ich użycia. Czynności 
te można prowadzić jednocześnie z następnymi robotami. 
Rozbiór należy wykonać sposobem ręcznym przy zachowaniu maksimum ostrożności 
dokładnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy, bacząc by nie uszkodzić części nie 
przeznaczonych do ponownego wbudowania.  

5.2.2 Rozbiórka pokryć dachowych 

Rozbiórkę pokryć dachowych rozpoczyna się od demontażu instalacji odgromowej 
blacharskich.  

5.2.3. Rozbiórka elementów betonowych   
Elementy betonowe rozbierać należy poprzez ręczne lub mechaniczne rozkruszenie.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów  są: m3,m2, mb  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje; 
Zakres robót rozbiórkowych opisanych w punkcie 5,2 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26  września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313 

 
B- 11.24.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach nie skalistych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie robót remontowych baraku nr 41 i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie 
skalistych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2.0 MATERIAŁY 
 Nie występują 
 
3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
3.1 Urządzenia, sprzęt narzędzia 
- znaki , zapory drogowe i stojaki 
- tablice ostrzegawcze i informacyjne 
- łopaty, sztychówki, piaskówki, kilofy, drągi stalowe 
- ubijak mechaniczny 
 
4.0 TRANSPORT 
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Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” Wywóz nadmiaru gruntu należy wykonywać samochodami samowyładowczymi. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót.  
Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii  powinno być sprawdzane przez Inspektora nadzoru  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm   
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 
cm i 3 cm Szerokość wykopu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+/- 10cm 
Roboty należy wykonać ręcznie na odkład a następnie urobek winien być wywieziony poza 
teren budowy 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia zasypki 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione 
poza teren budowy. 
Zasypkę wykopu należy wykonać piaskiem uprzednio dostarczonym na plac budowy. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 pd 
IS =  ----- 
 pds 
gdzie: 
- pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
- pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma.BN-77/8931-
12 Winien wynieść co najmniej 0.99 

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie  według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nie skalistych obejmuje: 
- prace pomiarowe,  
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 

wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650), 
 
 
 
B-22.12.00 POKRYCIA DACHOWE 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokryć dachowych 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
. 
2.2. Stosowane materiały do pokrycia papowego 
 
2.2.1 Papa wierzchniego krycia  
   -     typ osnowy poliestrowa 250g/m2, technologia kalandrowana  

- średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż 50% , w poprzek 60 %  
- średnia siła zrywająca wzdłuż 1100 N/5cm , w poprzek 800 N/5cm   
- średnia grubość powłoki asfaltowej wodoodpornej  nad osnowa 2.4 mm 
- średnia gr. powłoki asfaltowej nad i pod osnową 4.2 mm    
- całkowita grubość papy 5.2 mm  
- giętkość na wałku φ 30 – 25 °C  
- Spływność + 100 °C 

2.2.2 Papa wstępnego krycia  
           typ osnowy poliestrowa 250g/m2, kalandrowana  

- średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż 50% , w poprzek 60 %  
- średnia siła zrywająca wzdłuż 1100 N/5cm , w poprzek 800 N/5cm   
- średnia grubość powłoki asfaltowej wodoodpornej  nad osnowa 1.8 mm 
- średnia gr. powłoki asfaltowej nad i pod osnową 3.6 mm    
- całkowita grubość papy 4.6 mm  
- giętkość na wałku φ 30 – 25 °C  
- Spływność + 100 °C 
 

3. SPRZĘT 
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
3.1.2.Sprzęt do wykonania pokrycia z papy  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Np. palnik 
gazowy na propan-butan 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.2.1.Transport  papy - krytymi środkami transportu  w pozycji stojącej, w jednej warstwie, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2 Obróbka komina   
Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obróbek komina jest przygotowanie podłoża. 
Powierzchnia, w którą ma być wgrzana papa, musi być wolna od piasku, tłustych plam i 
innych zanieczyszczeń. Maksymalna wilgotność podłoża, która zapewni odpowiednią 
przyczepność wgrzanej papy, nie może przekroczyć 6%   Tak przygotowane podłoże   należy 
zagruntować preparatem gruntującym i pozostawić do przeschnięcia 
Montaż papy do podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej 
powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni 
przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
Na połaci dachowej należy zgrzać papę podkładową (bez jej wywijania na płaszczyzny 
pionowe) i zamontować w narożu ściany (komina) trójkątny klin styropianowy oklejony papą 
podkładową. Następnie na połaci dachowej i ścianie należy zgrzać pas papy podkładowej. 
Kolejną czynnością jest zgrzanie papy nawierzchniowej na połaci dachu (bez wywijania na 
płaszczyzny pionowe). Następnie pasy papy nawierzchniowej należy zgrzać na połaci 
dachowej i ścianie. 
 Końcową czynnością jest montaż listwy dociskowej i uszczelnienie jej połączenia ze ścianą 
(kominem) przy użyciu masy trwale plastycznej. 
5.3 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
5.3.1 Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy. 
 Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w  temperaturze nie 
niższej niż: 0°C   
 Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,  podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
5.3.2 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
Papy należy układać pasami równoległymi do okapu.  
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją 
z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką 
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
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warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.    
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane 
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producenta systemu i ściśle ich 
przestrzegać. 
  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów 
− wykonanie czynności ujętych w p 5 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
B-25.31.00 ROBOTY BETONOWE  
 
WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót betoniarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy – mieszanka cementu i wody.   
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  w 
MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdo podobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2.2 Wymagania dotyczące jakości mieszanki  betonowej 
Beton do musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badanie wg normy PN-B-06250, 
- wskaźnik wodno-cementowy  - ma być mniejszy od 0,5. 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.2. Cement -wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków)  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać  
następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości   
- sprawdzenie zawartości grudek. 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); podłoża składów otwartych powinny być 
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.3 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
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Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze 
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
- znaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
- zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy , użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
2.2.4. Woda zarobowa 
Jeżeli woda do betonu będzie czerpana z wodociągu miejskiego, to woda ta nie wymaga 
badania. 
2.2.5 Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym wiązanie. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, oraz posiadać atest producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne 
 
3.2 Roboty betonowe 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu.   
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami. 
Do wykonania robót betonowych należy użyć blatów szalunkowych z rozparciami 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.3 Transport mieszanki betonowej 
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Transport należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

-90min  przy  temp. otoczenia   +15oC -70min  przy  temp. otoczenia  +20o C 

30min  przy  temp. otoczenia  +30o C 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2 Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego prze Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej  obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań  
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność  wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 
Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
która spada. 
5.4 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
5.4.1 Przygotowanie do układania  mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
-wykonanie zbrojenia, 
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd. 
-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
5.4.2 Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
-data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 
-daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 
-temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
5.4.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 
5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5.4.5 Pielęgnacja betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.   
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje  należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
 Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
- Jednostka obmiaru dla betonu jest m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania  
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10 Przepisy związane: 
- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku . 
- PN-B-06250 Beton zwykły. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
-  
B-25.32.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 
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WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2.2. Stal 
- walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( A-IIIN)  i gładka St0S 
- drut wiązałkowy , podkładki normowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia.  

3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne 
3.2 Sprzęt  
- klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali , giętarki ręczne    

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji 
- Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone 
w świetle powinny być nie mniejsze niż: 

- 20 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku 
betonowania, i nie mniej niż średnica nominalna grubego pręta. 
- 50 mm   -   jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 

Dla prętów zbrojenia górnego odległość powinna wynosić 30 mm i nie mniej niż średnica 
pręta. 
5.3 Kotwienie prętów zbrojenia 
W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 
pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami. 
5.4 Zasady łączenia prętów zbrojenia 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264. 
Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia wg PN-
93/B-03264. 
Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w 
PN-99/B-03264. 
Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte. 
5.5 Montaż zbrojenia 
5.5.1  Ogólne zasady montażu 
Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 
betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym  wg PN-99/B-03264. Dla  zachowania  właściwej  otuliny  
należy  układane  w deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami  z  tworzyw  sztucznych  
o  grubości  równej  grubości  otuliny. 
5.5.2 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2 Stal 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, a w przypadku braku takich norm  -  w  świadectwach ITB. 
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Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 
Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego 
materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę 
oraz prostolinijność prętów. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń 
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny  się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 2 m długości pręta. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia o jakości stali, 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
6.3 Kontrola wykonania i montażu zbrojenia  -  wymagania ogólne 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno  być poddane kontroli  przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

a. oględziny, 
b. badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c. badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
d. badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
e. sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych 

w specjalistycznych zakładach centralnych, 
f. badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

6.3.1Kontrola montażu zbrojenia 
Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

a. sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 
b. zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 
c. sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w projekcie, 
g. sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu 

zbrojenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
- Jednostka obmiaru dla zbrojenia jest kg wbudowanej stali 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie montażu zbrojenia 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10 PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-EN – 206-1/2003  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-89/H-84020          Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 
PN-89/H-84023          Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-78/M-69710         Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
PN-78/M-69720         Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych. 
 
 

 
B- 32.12.00 IZOLACJE POWŁOKOWE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów baraku nr 41. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
-wykonanie izolacji przeciw wilgociowych 
-wykonanie izolacji pod posadzkowych z folii 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem wszystkich rodzajów izolacji 
będą wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
2.0 MATERIAŁY 
- Izolację pionową wykonać z dwukomponentowych, niespływających i od razu odpornych na 
deszcz mas polimerowobitumicznych 
- impregnaty do drewna 
- folia budowlana 
 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Masy izolacyjne nanosić należy pędzlem, szczotką dekarską  lub natryskiem. 
Wiertarka z mieszadłem 
 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów 
Masy mogą być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla  w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej 
ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
izolacyjne. 
5.3 Zgodność z dokumentacją 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
5.4 Izolacja murów fundamentowych 
Masa dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym 
 Ściany fundamentowe powinny być otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, 
wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować, powierzchnie o charakterze porowatym 
wyrównać zaprawą cementową. Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki 
ścian z ławą fundamentową, itp.) 

Masę należy nakładać pedzlem, szczotko dekarska lub natryskiem. 
Masę nanosić  w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich katów pasami z 
tkaniny technicznej wtapiając je w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy 
po wyschnięciu poprzedniej. 
Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na odparowanie resztek wilgoci 
z całej grubości powłoki. Podczas obsypywania ziemią należy zachować szczególną ostroż- 
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ność, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. 
 5.5 Izolacje z folii 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie 
pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. 
Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać 
przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii 
powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2 Kontrola w trakcie robót 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót konieczny jest stały i 
bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy . 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególna uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów oraz dokumentów stwierdzających zgodność  materiałów z 

normami oraz niniejszą Specyfikacją 
- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu 
- sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej 
warstwy, 

- kontroli ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
8.2 Odbiór izolacji 
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót 
izolacyjnych są badania obejmujące: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie podłoża pod izolacje 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  izolacji obejmuje: 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
 
 
 
 B-41.10.00    TYNKI I ZAPRAWY 
  
 1 WSTĘP 
 1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów baraku nr 41. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, lub wyrównawczą   
nanoszone ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
 2. MATERIAŁY 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  
„Wymagania ogólne” 
 2.2 Zaprawy 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie z B-25.31.00 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki B-25.31.00 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 3.SPRZĘT 
 3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne 
 3.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolnospadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 
 
 4. TRANSPORT 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 5.2 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być wykonane 
zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne. 
 5.3 Nakładanie tynku 
Nakładanie tynku może odbywać się ręcznie (pacą) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka 
ma grubość 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepności tynku do podłoża. 
Obrzutkę rozpoczyna się od góry ściany przy pomocy  kielni. Narzut musi być położony 
bardzo precyzyjnie, ponieważ od dokładności z jaką zostanie wykonany zależy wygląd 
przyszłej elewacji. Tynk kładziony jest najczęściej z wykorzystaniem tzw. pasów 
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwiązań polega na narzuceniu 
odcinków zaprawy w odległościach około 1,5 m. Po stwardnieniu służą one jako odnośniki 
dla łaty wyrównującej powierzchnię narzutu. Listwy tynkarskie wykonane są z cienkiej 
blachy i mocuje się je do ściany przy pomocy niewielkiej ilości zaprawy szybkowiążącej. 
Następnie po nałożeniu obrzutu prowadzi się po nich łatę ściągającą nadmiar zaprawy. Ubytki 
oraz zagłębienia powstałe w czasie wyrównywania narzutu powinny być szybko uzupełnione. 
Przed stwardnieniem naniesionej i wyrównanej warstwy jej powierzchnia powinna być zatarta 
styropianową pacą (przy jednoczesnym skrapianiu tynku wodą).Powłokę dekoracyjną można 
zacząć wykonywać już w 24 godziny po zatarciu tynku.  
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 6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w niniejszej specyfikacji. 
 
 6.3 Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
 7.OBMIAR ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 7.2. Jednostka obmiarowa 
-Jednostką obmiaru tynków jest m2 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
 8.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową  
- jakości zastosowanych materiałów   
- prawidłowość przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach i stykach   
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport zaprawy, 
- ułożenie tynku 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

 10 PRZEPISY ZWIAZANE 
- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-30020:1999 Wapno. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Ubytku. 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
 
B-25.62.00 ROBOTY CIESIELSKIE 

 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ciesielskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: --
- wykonaniem robót remontowych konstrukcji drewnianej. 
- wykonaniem ścian działowych szkieletowych. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.0 MATERIAŁY 
- Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano dokumentacji technicznej. 
Materiałem zastosowanym do wykonania budynku będą krawędziaki sosnowe wykonane z  
tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy 
konstrukcji mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na 
w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. 
 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
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nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2 Zakres oraz sposób wykonania robót 
Rekonstrukcję elementów drewnianych baraku należy rozpocząć po zakończeniu robót 
naprawczych części podziemnej budynku. Rekonstrukcja obejmuje swoim zakresem 
przeprowadzenie dokładnych i szczegółowych oględzin wszystkich rozebranych elementów 
drewnianych dachu, konstrukcji i ścian. Ze względów  historycznych należy zbadać dokładnie 
w szczególności deski elewacyjne pod względem ich stanu technicznego oraz możliwości ich 
ponownego wykorzystania. Tę część elementów, która z tytułu uszkodzeń oraz tak złego 
stanu, który dyskwalifikuje deski do dalszego wykorzystania należy w zależności od decyzji 
inwestora zachować np. dla potrzeb pokazania ich na wystawach lub zakwalifikować je do 
likwidacji. W p. 1.5.1 opisano przykładowy sposób składowania elementów po rozbiórce aby 
łatwiej było ustalić typoszeregi elementów do ponownego wbudowania lub kasacji. Powyższe 
dotyczy wszystkich elementów zarówno dachu ścian jak i konstrukcji. Jedyne elementy, które 
wykonawca robót może zamówić w wyprzedzeniem nie czekając na wyniki badań i oględzin 
elementów po rozbiórce to podwaliny o przekroju 12×12 cm z drewna dębowego.  Podwaliny 
istniejące są bowiem w stanie tak katastrofalnym, że z pewnością nie będą mogły być 
zastosowane ponownie.  
Zaleca się aby podwaliny z dębu zamawiać w tartaku który posiada komory ciśnieniowe do 
impregnacji i od razu podwaliny te będą zabezpieczone impregnatem. Zaleca sie się aby 
podwaliny wykonane zostały u tego samego producenta co pozostałe nowe elementy, które 
będą wykonywane i impregnowane ze względu na koszty transportu.   
Wszystkie elementy dachowe kwalifikuje sie do wymiany na nowe. Z elementów 
konstrukcyjnych do wymiany na nowe zakwalifikowano płatwie Wszystkie elementy nowo 
wykonywane zamawiać z drewna sosnowego (z wyjątkiem podwalin) klasy K27. Po 
oględzinach okaże sie czy słupy konstrukcji dachu, które były zamurowane w ścianach komór 
będą kwalifikowały sie do ponownego wykorzystania. jeśli nie też należy zamawiać nowe o 
przekroju 16×16 jak istniejące.  Zaleca sie ze względów organizacyjnych, aby bezpośrednio 
po rozbiórce dokonać przeglądu elementów rozbiórkowych, gdyż od kwalifikacji tych 
elementów zależy ilość i asortyment drewna i elementów jakie należy zamawiać w tartaku i 
stolarni.   
Generalnie przyjęto, że nowe prefabrykaty ścienne należy zamówić w całości u producenta 
drewna lub materiał w tartaku wraz z impregnacją, zaś produkcję tych elementów w 
stolarniach. Przy takim  założeniu na budowie przewiduje się tylko montaż tych elementów. 
Dźwigary dachowe należy wykonywać na budowie. Niezależnie od tego , że część rysunkowa 
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projektu odtwarza geometrię dźwigara z pomiaru z natury zaleca się aby nie rozbierać 
wszystkich dźwigarów po rozbiórce baraku na deski lecz pozostawić w całości gdyż mogą 
one być pomocne jako szablon przy wykonywaniu nowych.  
Elementy ścienne  zaprojektowano tak aby miały jednolity wygląd i tę sama ilość desek w 
każdym elemencie Podstawę konstrukcji elementu ściennego stanowi ramka z profilu 5×6 cm 
zamykająca element po obwodzie. Pomiędzy słupki oraz rygiel górny i dolny dodatkowo 
zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejącym dodatkowe rygle pośrednie do mocowania 
desek obiciowych wewnętrznych oraz elewacyjnych. Deski należy łączyć pomiędzy sobą na 
wpust i pióro jak w elementach istniejących na baraku . Elementy te należy zamawiać w 
stolarni w zaimpregnowanego uprzednio drewna. Zamawiać należy jednocześnie także 
elementy okienne oraz drzwi które także zakwalifikowano do wymiany.  
Po zgromadzeniu na budowie wszystkich nowych elementów oraz po wyprowadzeniu robót 
naprawczych podziemnej części budynku należy rozpocząć montaż drewnianej konstrukcji 
baraku. Zamocować na fundamentach słupy za pomocą uprzednio przygotowanych marek 
stalowych w sposób opisany w projekcie tj. tak aby połączenia ze stalowymi markami były 
skryte w grubości posadzek. Jednocześnie z montażem słupów i płatwi wykonywać 
mocowanie podwaliny do podmurówki. Ze względu na fakt, że w stanie istniejącym 
podwaliny nie były mocowane do muru lecz tylko na nim leżały (co było rozwiązaniem 
nieprawidłowym z punktu widzenia stateczności ścian baraku) należy w czasie remontu 
wykonać zakotwienie podwalin do muru fundamentowego. Zaprojektowano to w sposób, 
który nie zmienia wyglądu obiektu gdyż nie widoczne są żadne łączniki na zewnątrz. 
Podwaliny należy poukładać wzdłuż ścian i dopasować je do długości podmurówki a 
następnie ponawiercać w nich od spodu (od strony podmurówki) otwory φ 17 mm na kotwy φ 
16. W rozstawie dopasowanym do otworów w podwalinach należy wiercić w podmurówce 
otwory na wklejenie kotew M16. Alternatywnie przewidziano możliwość zastosowania 
systemowych kotew przelotowych systemowych lub też przygotowanie kotew ze stali 
zbrojeniowej gładkiej z prętów φ 16 pociętych na długość 30 cm. Kotwy wklejać na 
głębokość 20 cm więc będą one wystawać 10 cm do góry. W związku z tym otwory w 
podwalinach muszą być minimalnie dłuższe niż 10 cm, aby kotwy całkowicie  chowały się  w 
drewnie wówczas podwalina będzie na całej długości równo przylegać pod podmurówki. 
Jeżeli wiercenie otworów na kotwy będzie wykonywane juz po ułożeniu izolacji poziomej 
wówczas miejsce przedziurawione wiertłem na kotwę należy dodatkowo uszczelnić po 
założeniu kotwy masą bitumiczną. Zaleca sie zastosowanie kotew do betonu  na żywicy 
metakrylanowej. W przypadku zastosowania kotew systemowych zaleca sie kotwy Hilti typu 
HAS lub równoważne. Przy wykonywaniu kotew wklejanych należy przestrzegać reżimu 
technologicznego wklejania a w szczególności dokładnego oczyszczenia otworu przez 
wydmuchanie zwiercin oraz wykonywanie robót w temperaturach nie niższych niż  5°C. Na 
wklejone wystające z podmurówki kotwy należy nadziać podwaliny. Po montażu sprawdzić 
wypoziomowanie podwalin (przed ułożeniem podwalin podmurówka powinna być 
wypoziomowana). Montaż prefabrykatów ściennych rozpocząć od naroży baraku w których 
zaprojektowane są slupy konstrukcyjne stojące na podwalinie. Idąc od słupa narożnego 
wzdłuż boków montować elementy aż do następnego słupa i przed ustawieniem go 
przymierzyć prefabrykaty i ustawienie słupa zgrać wymiarowa z elementami ściennymi. 
Analogicznie prowadzić montaż do następnego słupa itd.  Przed rozpoczęciem montażu 
należy przygotować odpowiednią ilość drewnianych zastrzałów montażowych bowiem do 
momentu usztywnienia ścian dachem należy je powypierać elementami rozporowymi np. z 
okrąglaków drewnianych. Ze względu na montaż  i sposób połączenia na gwoździe ściany  z 
podwalina oraz belką oczepową zaleca sie aby w stolarni (u producenta) gotowy prefabrykat 
wykonany był tylko w deskami elewacyjnymi. Montaż desek obiciowych od środka baraku 
należy wykonywać na budowie na końcu montażu elementów ściennych. Zaleca sie to ze 
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względu, że jeśli elementy będą dwustronnie obite u producenta wówczas nie będzie dostępu 
do rygla górne go ani dolnego żeby wykonać połączenia z podwaliną oraz belka oczepową. 
Prefabrykat ustawiony na podwalinie należy wówczas bić do podwalin na gwoździe przez 
dolny rygiel elementu ściennego. Po zestawieniu kilku elementów ściennych i wypionowaniu 
ich oraz zabezpieczeniu montażowym należy układać na nich belki oczepowe. Belki 
oczepowe łączyć przez gwoździowanie górnego rygla prefabrykatu do belki oczepowej. Belki 
oczepowe jak i podwaliny łączyć ze sobą na długości przez połączenie ciesielskie na wrąb.  
W momencie kiedy zmontowana i usztywniona montażowo będzie płatew na słupach oraz 
zmontowane i usztywnione będą ściany podłużne układać dźwigary deskowe parami tak aby 
można było je połączyć montażowo deskami na sztorc pełniącymi rolę montażowego tężnika 
do utrzymania dźwigarów oraz zachowania ich w pionie do czasu usztywnienia i  spięcia ich 
deskowaniem. Deskowanie wykonywać należy w czasie możliwie najkrótszym od ustawienie 
dźwigarów. Po zmontowaniu ścian i dachu wykonać od wewnątrz deski obiciowe 18 mm 
łączone na pióro i wpust. Na końcu montażu elementów ściennych wykonać listwy maskujące 
odstępy pomiędzy deskami obicia wewnętrznego w sposób analogiczny jak w starym baraku 
krematorium (przed rozbiórką). Jednocześnie z montażem elementów ściennych osadzać 
elementy okienne oraz drzwi.  
Wszystkie elementy drewniane przed montażem muszą być juz zaimpregnowane. 
Impregnacje należy wykonać metodą ciśnieniowo-próżniową w autoklawach u 
producenta elementów lub w bezpośrednio w tartaku. Dotyczy to elementów zarówno 
nowych jak i elementów odzyskanych do ponownego wbudowania. Elementy z odzysku 
należy odpowiednio zapakować i oznakować do jakiej klasy zagrożenia mają być 
zaimpregnowane i zawieźć do zakładu lub tartaku do impregnacji Rekonstrukcję 
elementów drewnianych baraku należy rozpocząć po zakończeniu robót naprawczych części 
podziemnej budynku. Rekonstrukcja obejmuje swoim zakresem przeprowadzenie dokładnych 
i szczegółowych oględzin wszystkich rozebranych elementów drewnianych dachu, 
konstrukcji i ścian. Ze względów  historycznych należy zbadać dokładnie w szczególności 
deski elewacyjne pod względem ich stanu technicznego oraz możliwości ich ponownego 
wykorzystania. Tę część elementów, która z tytułu uszkodzeń oraz tak złego stanu, który 
dyskwalifikuje deski do dalszego wykorzystania należy w zależności od decyzji inwestora 
zachować np. dla potrzeb pokazania ich na wystawach lub zakwalifikować je do likwidacji. 
W p. 1.5.1 opisano przykładowy sposób składowania elementów po rozbiórce aby łatwiej 
było ustalić typoszeregi elementów do ponownego wbudowania lub kasacji. Powyższe 
dotyczy wszystkich elementów zarówno dachu ścian jak i konstrukcji. Jedyne elementy, które 
wykonawca robót może zamówić w wyprzedzeniem nie czekając na wyniki badań i oględzin 
elementów po rozbiórce to podwaliny o przekroju 12×12 cm z drewna dębowego.  Podwaliny 
istniejące są bowiem w stanie tak katastrofalnym, że z pewnością nie będą mogły być 
zastosowane ponownie.  
Zaleca się aby podwaliny z dębu zamawiać w tartaku który posiada komory ciśnieniowe do 
impregnacji i od razu podwaliny te będą zabezpieczone impregnatem. Impregnacja całości 
drewna omówiona zostanie na końcu niniejszego rozdziału. Zaleca sie się aby podwaliny 
wykonane zostały u tego samego producenta co pozostałe nowe elementy, które będą 
wykonywane i impregnowane ze względu na koszty transportu.   
Wszystkie elementy dachowe ścienne kwalifikuje sie do wymiany na nowe. Z elementów 
konstrukcyjnych do wymiany na nowe zakwalifikowano płatwie oraz dźwigary deskowe ze 
względu na bezpieczeństwo konstrukcji obiektu ( zbyt małe przekroje elementów 
istniejących, które wymienić trzeba na większe). Deski dźwigarów dachowych należy 
zamienić z przekroju 2.5×16 cm na profil 5×16 cm zaś płatwie istniejące o przekroju 
12.5×13.5 cm wymienić należy na belki o wymiarach 12×18 cm. Wszystkie elementy nowo 
wykonywane zamawiać z drewna sosnowego (z wyjątkiem podwalin) klasy K27. Po 
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oględzinach okaże sie czy słupy konstrukcji dachu, które były zamurowane w ścianach komór 
będą kwalifikowały sie do ponownego wykorzystania. jeśli nie też należy zamawiać nowe o 
przekroju 16×16 jak istniejące.  Zaleca sie ze względów organizacyjnych, aby bezpośrednio 
po rozbiórce dokonać przeglądu elementów rozbiórkowych, gdyż od kwalifikacji tych 
elementów zależy ilość i asortyment drewna i elementów jakie należy zamawiać w tartaku i 
stolarni.   
Generalnie przyjęto, że nowe prefabrykaty ścienne należy zamówić w całości u producenta 
drewna lub materiał w tartaku wraz z impregnacją, zaś produkcję tych elementów w 
stolarniach. Przy takim  założeniu na budowie przewiduje się tylko montaż tych elementów. 
Dźwigary dachowe należy wykonywać na budowie. Niezależnie od tego , że część rysunkowa 
projektu odtwarza geometrię dźwigara z pomiaru z natury zaleca się aby nie rozbierać 
wszystkich dźwigarów po rozbiórce baraku na deski lecz pozostawić w całości gdyż mogą 
one być pomocne jako szablon przy wykonywaniu nowych.  
Elementy ścienne zaprojektowano tak aby miały jednolity wygląd i tę sama ilość desek w 
każdym elemencie Podstawę konstrukcji elementu ściennego stanowi ramka z profilu 5×6 cm 
zamykająca element po obwodzie. Pomiędzy słupki oraz rygiel górny i dolny dodatkowo 
zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejącym dodatkowe rygle pośrednie do mocowania 
desek obiciowych wewnętrznych oraz elewacyjnych. Deski należy łączyć pomiędzy sobą na 
wpust i pióro jak w elementach istniejących na baraku . Elementy te należy zamawiać w 
stolarni w zaimpregnowanego uprzednio drewna. Zamawiać należy jednocześnie także 
elementy okienne oraz drzwi które także zakwalifikowano do wymiany.  
Po zgromadzeniu na budowie wszystkich nowych elementów oraz po wyprowadzeniu robót 
naprawczych podziemnej części budynku należy rozpocząć montaż drewnianej konstrukcji 
baraku. Zamocować na fundamentach słupy za pomocą uprzednio przygotowanych marek 
stalowych w sposób opisany w projekcie tj. tak aby połączenia ze stalowymi markami były 
skryte w grubości posadzek. Jednocześnie z montażem słupów i płatwi wykonywać 
mocowanie podwaliny do podmurówki. Ze względu na fakt, że w stanie istniejącym 
podwaliny nie były mocowane do muru lecz tylko na nim leżały (co było rozwiązaniem 
nieprawidłowym z punktu widzenia stateczności ścian baraku) należy w czasie remontu 
wykonać zakotwienie podwalin do muru fundamentowego. Zaprojektowano to w sposób, 
który nie zmienia wyglądu obiektu gdyż nie widoczne są żadne łączniki na zewnątrz. 
Podwaliny należy poukładać wzdłuż ścian i dopasować je do długości podmurówki a 
następnie ponawiercać w nich od spodu (od strony podmurówki) otwory φ 17 mm na kotwy φ 
16. W rozstawie dopasowanym do otworów w podwalinach należy wiercić w podmurówce 
otwory na wklejenie kotew M16. Alternatywnie przewidziano możliwość zastosowania 
systemowych kotew przelotowych systemowych lub też przygotowanie kotew ze stali 
zbrojeniowej gładkiej z prętów φ 16 pociętych na długość 30 cm. Kotwy wklejać na 
głębokość 20 cm więc będą one wystawać 10 cm do góry. W związku z tym otwory w 
podwalinach muszą być minimalnie dłuższe niż 10 cm, aby kotwy całkowicie  chowały się  w 
drewnie wówczas podwalina będzie na całej długości równo przylegać pod podmurówki. 
Jeżeli wiercenie otworów na kotwy będzie wykonywane juz po ułożeniu izolacji poziomej 
wówczas miejsce przedziurawione wiertłem na kotwę należy dodatkowo uszczelnić po 
założeniu kotwy masą bitumiczną. Zaleca sie zastosowanie kotew do betonu   na żywicy 
metakrylanowej. W przypadku zastosowania kotew systemowych zaleca sie kotwy Hilti typu 
HAS lub równoważne. Przy wykonywaniu kotew wklejanych należy przestrzegać reżimu 
technologicznego wklejania a w szczególności dokładnego oczyszczenia otworu przez 
wydmuchanie zwiercin oraz wykonywanie robót w temperaturach nie niższych niż  5°C. Na 
wklejone wystające z podmurówki kotwy należy nadziać podwaliny. Po montażu sprawdzić 
wypoziomowanie podwalin (przed ułożeniem podwalin podmurówka powinna być 
wypoziomowana). Montaż prefabrykatów ściennych rozpocząć od naroży baraku w których 
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zaprojektowane są slupy konstrukcyjne stojące na podwalinie. Idąc od słupa narożnego 
wzdłuż boków montować elementy aż do następnego słupa i przed ustawieniem go 
przymierzyć prefabrykaty i ustawienie słupa zgrać wymiarowa z elementami ściennymi. 
Analogicznie prowadzić montaż do następnego słupa itd.  Przed rozpoczęciem montażu 
należy przygotować odpowiednią ilość drewnianych zastrzałów montażowych bowiem do 
momentu usztywnienia ścian dachem należy je powypierać elementami rozporowymi np. z 
okrąglaków drewnianych. Ze względu na montaż  i sposób połączenia na gwoździe ściany  z 
podwalina oraz belką oczepową zaleca sie aby w stolarni (u producenta) gotowy prefabrykat 
wykonany był tylko w deskami elewacyjnymi. Montaż desek obiciowych od środka baraku 
należy wykonywać na budowie na końcu montażu elementów ściennych. Zaleca sie to ze 
względu, że jeśli elementy będą dwustronnie obite u producenta wówczas nie będzie dostępu 
do rygla górne go ani dolnego żeby wykonać połączenia z podwaliną oraz belka oczepową. 
Prefabrykat ustawiony na podwalinie należy wówczas bić do podwalin na gwoździe przez 
dolny rygiel elementu ściennego. Po zestawieniu kilku elementów ściennych i wypionowaniu 
ich oraz zabezpieczeniu montażowym należy układać na nich belki oczepowe. Belki 
oczepowe łączyć przez gwoździowanie górnego rygla prefabrykatu do belki oczepowej. Belki 
oczepowe jak i podwaliny łączyć ze sobą na długości przez połączenie ciesielskie na wrąb.  
W momencie kiedy zmontowana i usztywniona montażowo będzie płatew na słupach oraz 
zmontowane i usztywnione będą ściany podłużne układać dźwigary deskowe parami tak aby 
można było je połączyć montażowo deskami na sztorc pełniącymi rolę montażowego tężnika 
do utrzymania dźwigarów oraz zachowania ich w pionie do czasu usztywnienia i  spięcia ich 
deskowaniem. Deskowanie wykonywać należy w czasie możliwie najkrótszym od ustawienie 
dźwigarów. Po zmontowaniu ścian i dachu wykonać od wewnątrz deski obiciowe 18 mm 
łączone na pióro i wpust. Na końcu montażu elementów ściennych wykonać listwy maskujące 
odstępy pomiędzy deskami obicia wewnętrznego w sposób analogiczny jak w starym baraku 
krematorium (przed rozbiórką). Jednocześnie z montażem elementów ściennych osadzać 
elementy okienne oraz drzwi.  
Wszystkie elementy drewniane przed montażem muszą być juz zaimpregnowane. 
Impregnacje należy wykonać metodą ciśnieniowo-próżniową w autoklawach u 
producenta elementów lub w bezpośrednio w tartaku. Dotyczy to elementów zarówno 
nowych jak i elementów odzyskanych do ponownego wbudowania. Elementy z odzysku 
należy odpowiednio zapakować i oznakować do jakiej klasy zagrożenia mają być 
zaimpregnowane i zawieźć do zakładu lub tartaku do impregnacji. 

Elementy zewnętrzne baraku krematorium oraz szkielet ścian należy zabezpieczyć do 
klasy IV zagrożenia drewna, zaś wewnętrzne do III klasy. 

Zaleca się impregnację drewna w metodą próżniowo-ciśnieniową  w specjalistycznych 
nasycalniach. Ciśnienie wtłaczania roztworu impregnacyjnego w drewno w komorach 
ciśnieniowych powinno wynosić ok. 1 MPa, zaś wilgotność powinna wynosić poniżej 
punktu nasycenia włókien tj. 25%. Drewno świeże posiada wilgotność znacznie powyżej 
punktu nasycenia włókien i wówczas należy poddać je suszeniu  aby przed impregnacją 
jego wilgotność spadła poniżej 25%. Drewno należy suszyć w stałej temperaturze 
powoli. Niedopuszczalne jest suszenie drewna gwałtowne w wysokiej temperaturze. 
Przed zamówieniem drewna impregnowanego u danego producenta należy zbadać czy 
zagwarantuje on suszenie do odpowiedniej wilgotności drewna.  

5.3 Ściany szkieletowe 

5.3.1 Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych  
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Konstrukcja ścianki działowej składa się z: podwaliny: dolnego poziomego elementu 
mocowanego do podłoża, słupków tworzących konstrukcję ściany i oczepu - górnego 
poziomego elementy łączącego słupki ściany. Na podwalinę leżącą na płycie betonowej 
należy stosować drewno impregnowane ciśnieniowo, dodatkowo odizolowane od płyty 
warstwą izolacji poziomej z  papy izolacyjnej lub folia budowlanej. Konstrukcja ściany winna 
być pionowa. Usztywnienie konstrukcji otworu drzwiowego należy wykonać poprzez montaż 
usztywnień między słupkami ościeżą, a następnymi słupki ściany lub poprzez montaż 
dodatkowego słupka z każdej stronie otworu.  

5.3.2 Poszycie ścian  
Poszycie ścian usztywnia konstrukcję budynku, stanowi podkład pod materiał elewacyjny, 
podwyższa izolacyjność akustyczną ścian. Deski poszycia należy mocować do podwaliny, 
słupków i oczepu gwoździami zwykłymi lub spiralnymi o długości min. 51 mm 

6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2 Kontrola w trakcie robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji oraz z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Pomiaru pionu poszycia należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem laserowym, 
z dokładnoscią do 1 mm na długości łaty.  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarową 
Ilość robót określa się na podstawie projektu i obmiarów sprawdzonych w naturze i 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
8.2 Odbiór  
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową. 
Odbiorowi podlegają następujące czynności i sprawdzenia :  
1. prawidłowość konstrukcyjna i geometryczna złożenia i spasowania elementów konstrukcji  
oraz    
    sprawdzenie połączeń  
2. Sprawdzenie jakości wykonania oraz wymiarów geometrycznych prefabrykatów ściennych    
    zamawianych w stolarni 
2. Dokładność ustawienia elementów w pionie i w poziomie.  
3. Sprawdzenie dokumentów i gwarancji czy impregnację wykonano metodą ciśnieniowo-
próżniową    
    dla wymaganej projektem klasy zagrożenia drewna  
4. Sprawdzenie wykonania na budowie zabezpieczenia przeciwpożarowego  
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5. Ponad to odbiorowi podlegają wszystkie roboty zanikające na zasadach odbiorów tych 
robót  
Podstawę odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa, dziennik budowy 
b) atesty i certyfikaty od producentów drewna oraz z zakładu wykonującego impregnację 
drewna. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami przedstawiciela 
działu konserwatora, Inspektora Nadzoru jeśli wszystkie roboty wykonane są zgodnie w/w 
wymaganiami.  
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Jednostkami obmiarowymi są: 
-  1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 
-  1m2 zmontowanej konstrukcji 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
B- 25.50.00 ROBOTY MUROWE   
 
1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robót 
murowych. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych 
- przygotowaniem zaprawy, 
- wykonaniem murów przybudówki 
- wykonanie rolki z cegły klinkierowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót murarskich zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
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2.0 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2.2 Cegła 
Cegła  powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-
12002:1997. PN-3-12061T997, PN-B-12050T996. 
W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne. 
W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie 
przekraczającej 15%,   
2.4 Cegła klinkierowa 
250x120x65 mm 
2.5 Zaprawy 
Przygotowanie zapraw  powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki 
wapno suchogaszone 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne 
 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
5.2  Zasady wykonania ścian z cegły 
5.2.1 Układ cegieł 
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy 
czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w 
dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm  
5.2.2 Grubość i wypełnienie spoin. 
Grubość spoin w murach należy przyjmować: 
poziome - 12 mm   
pionowe - 10 mm   
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5.2.3 .Wymogi układania cegły klinkierowej 
Cegłę klinkierowa układać na podwalinie bez użycia zaprawy. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2 Kontrola robót na budowie 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót   
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
murowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową 
 
6.3 Badanie konstrukcji murowych 
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł, bloczków betonu komórkowego   
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie 
- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 
- sprawdzenie poziomowości warstw muru 
- sprawdzenie liczby użytych połówek cegły 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
-Jednostką obmiaru murów jest m2, lub m3 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
8.2 Warunki odbioru 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem 
tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy 
zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów  
W trakcie dokonywania odbioru szczególna uwagę należy zwrócić na: 
spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami, grubość spoi przewiązanie 
wiązaniem murarskim.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki  
pozytywne. 
  
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport zaprawy, 
- roboty murowe 
- oczyszczenie stanowiska pracy  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 
- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 
- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 
D-04.05.00 PODBUDOWA  Z PIASKU  STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nieckę 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów  
piasek 
cement portlandzki 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− mieszarek stacjonarnych, 
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-   zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych 
 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08   
Transport piasku samochodami samowyładowczymi 
Transport mieszanki kruszywowo-spoiwowej można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i 
wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Przygotowanie podłoża 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża 
powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi robót i w rzędach równoległych do osi , lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem  

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 
Inżyniera, 

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 
czasie co najmniej 7 dni, 

c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
warstwy przez wiatr, 

d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 
do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inżyniera. 
.  
6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszywa  
przeznaczonego do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość  zakres badań i pomiarów 
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6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami norm. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12   

6.3.7. Grubość podbudowy  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 
cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem 
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy  

 6.4.1 Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy  nie może różnić się od szerokości projektowanej  

6.4.2 Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć  4 metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04    
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć  4-metrową łatą.  
Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej  

6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5 %. 

6.4.4 Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża   a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm 
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6.4.5 Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: ± 10%, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m3  podbudowy   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech 

fizycznych 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
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B-33.20.00 SIEĆ ODWADNIAJĄCA 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia niecki. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Remontem baraku nr 41 na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w Lublinie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów  
- piasek 
- rura PCV d:100 mm 
 
Piasek należy stosować pochodzenia rzecznego, albo będący kompozycją piasku 
rzecznego i kopalnego płukanego.  
Zawartosc poszczególnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić : 
Do 0,025mm – od 14 do 19% 
Do 0,5mm – od 33 do 48% 
Do 1mm – od 57 do 76%; 
 
3.0 SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport rur   
Rury PCV  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
pozycji poziomej zabezpieczającej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 
podkładach drewnianych. 
4.3 Transport piasku 
Transport piasku samochodami samowyładowczymi 
4.4 Składowanie materiałów 
4.4.1 Składowanie rur 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed działaniem 
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promieni słonecznych, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. 
Rury powinny być ułożone na podkładach i przekładach drewnianych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód deszczowych. Szerokość stosu składowanych rur należy 
ograniczyć wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami 
naprzemianlegle. 
4.4.2 Składowanie piasku 
Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego składowania i poboru. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.1.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodów 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych. 
5.1.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – wykopy ręczne.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem od niecki. 
Na tak przygotowanym dnie należy wykonać warstwę z piasku o gr.20.0 cm 
5.2 Roboty montażowe 
Rurociąg należy ułożyć ze spadkiem na głębokości 1,0 m 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przewidzianych do wbudowania.   
6.2.1. Kontrola, pomiaru i badań w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w 
zakresie  określonym w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować; 
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda; 
- badanie i pomiar szerokości, grubości i wykonanej warstwy piasku 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
- sprawdzenie zagęszczenia warstw zasypowych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 
m2  podłoża piaskowego 
mb rurociągu  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
 


