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S.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

S.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE GEODEZYJNE I WYTYCZENIE BUDYNKU 

S.01.01.01.01 PRACE GEODEZYJNE WSTĘPNE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla robót związanych budową 
magazynu do składowania materiałów stosowanych przy utrzymania dróg na Obwodzie Drogowym w Koniecpolu. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Gwoździe stalowe 

Gwoździe stalowe hartowane stosowane do utrwalenia punktów głównych i reperów – bez wymagań. 

 

2.3. Pręty stalowe 

Pręty stalowe hartowane stosowane do utrwalenia punktów głównych i reperów – bez wymagań. 

 

2.4. Słupki betonowe 

Zalecane jest stosowanie słupków betonowych o długości 0.50m. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych wyrobów. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

 

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Uwagi ogólne 

Obsługę geodezyjna budowy powinna wykonać ta sama ekipa przez cały okres budowy. Pracownicy tej ekipy 
niezależnie od uprawnień w zakresie geodezji powinni posiadać przeszkolenie w zakresie dopuszczalnych odchyłek 
dla poszczególnych elementów konstrukcji zgodnie z projektem i wymogami licencjodawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB.D-M 00.00.00  
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„Wymagania ogólne”. Kontrola robót powinna polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót geodezyjnych z 
zatwierdzonym projektem i operatem geodezyjnym przedstawiona do wglądu Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 

6.2. Dopuszczalne odchyłki 

Łata niwelacyjna - odczyty z dokładnością 1 mm, szacując milimetry „na oko”. 

Teodolit - błędy instrumentalne należy wyeliminować poprzez dwukrotny pomiar (obserwację) każdego kierunku, w 
dwóch położeniach lunety: przed i po jej obrocie dookoła osi poziomej. 

 

6.3. Dokumentacja 

W czasie prac pomiarowych należy prowadzić szkice i dziennik pomiarów. Po zakończonych pracach należy 
sporządzić operat oraz protokół z kontroli geodezyjnej celem przedłożenia go przez wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest dla: 

Prac geodezyjnych wstępnych – ryczałt 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót związanych z 
realizacją prac pomiarowych dokonuje Inżynier/Kierownik projektu, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 
Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 
9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST. 
 
10. Przepisy związane 

Zasady ogólne wykonywania robót pomiarowych na placu budowy. 

Instrukcja GUGiK. 

Instrukcja techniczna O-1, Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3, Geodezyjna obsługa inwestycji. 

Instrukcja techniczna G-4, Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

3 

S.01.02.00 KONSTRUKCJE Z BETONU 

S.01.02.01 ŚCIANY OPOROWE BETONOWE GR. 80CM 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla robót związanych budową 
magazynu do składowania materiałów stosowanych przy utrzymania dróg na Obwodzie Drogowym w Koniecpolu. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.2.2. Wybrane określenia podstawowe: 

 „Klasa betonu”  Symbol literowo-liczbowy (C25/30), klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. dla betonu klasy C45/50, 
RbG=30MPa). 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Uwagi ogólne 

Wszystkie materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów betonowych stosowanych 
w budownictwie zgodnie z polskimi normami oraz porównywalnymi normami UE. 

 

2.3. Ściana oporowa 

Podstawę budowli będą stanowiły układane warstwami prefabrykowane elementy betonowe typu „LEGO” o 
wymiarach 160x80x40cm, 120x80x40cm, 80x80x40cm oraz 40x80x40cm wykonane z betonu klasy C25/30. 

 

2.4. Połączenia bloków betonowych 

Elementy betonowe łączone są ze sobą na wpusty bezspoinowo. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych wyrobów. 

 

4. Transport 

4.1.Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

4.2. Prefabrykowane elementy konstrukcji ścian powinny być przetransportowane z zakładu zwartego producenta 
odpowiednim transportem samochodowym z przykryciem. 

W czasie transportu na plac budowy przeładunek jest niedozwolony. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

5.1.1 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich roboty będą wykonywane. 
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5.1.2. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
proponowany program i opis metody. Opis metody powinien odpowiadać wymaganiom dotyczącym wykonania robót 
betonowych. 

 

5.2. Montaż ścian 

Montaż bloków odbywa się za pomocą wózka widłowego. Elementy układane są najpierw po obwodzie w pierwszej 
warstwie, następnie w drugiej itd. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB.D-M 00.00.00  

„ Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Zgodność wykonanych prac polega na sprawdzeniu jej wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, ST oraz 

pod względem jakościowym stwierdzonym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest dla: 

Sumaryczna objętość bloków betonowych. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót związanych z 
wykonywaniem i robotami montażowymi konstrukcji ścian dokonuje Inżynier/Kierownik projektu, po zgłoszeniu robót 
do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie 
ustalonym z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST. 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN15258 Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian oporowych  
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S.01.03.00 KONSTRUKCJA DACHOWA 

S.01.03.01 WYKONANIE + DOSTARCZENIE + MONTAŻ 

S.01.03.01.01 IMPREGNACJA DREWNIANYCH ELEMENTÓW DACHU 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla robót związanych budową 
magazynu do składowania materiałów stosowanych przy utrzymania dróg na Obwodzie Drogowym w Koniecpolu. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Uwagi ogólne 

Wszystkie materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi wyrobów drewnianych stosowanych 
w budownictwie zgodnie z polskimi normami oraz porównywalnymi normami UE. 

Tarcica stosowana na żebrowanie i inne elementy konstrukcyjne w procesie wytwarzania prefabrykatów posiada 
wilgotność nie przekraczającą 15% zgodnie z polskimi normami. 

 

2.3. Drewniany dach 

Połać dwuspadowa o kącie nachylenia 25 stopni. Rygle ram : R1 20cmx42cm GL28h.  
Zastrzały : Z1 2x30cmx7,5cm C27.  Słupy S1 : 20cm x 42cm GL 28h. 
Połącznie kalenicowe dźwigarów projektowane jako przegubowe, dwucięte, łączone na cztery śruby M20 na stronę. 
Element łączny – profil 5x50 C27. 
Połączenie pomiędzy słupem S1 i ryglem R1 przegubowe, dwucięte, łączone na 4 śruby M20 na stronę. Element 
łączny – profil 4x14 C27. Stężenie przegubowego połączenia pomiędzy słupem S1 a ryglem R1 poprzez zastrzały 
Z1 2x30cmx7,5cm C27. 
Pomiędzy słupami rygle ścienne jako belki jednoprzęsłowe 14cmx20cm z drewna C27. 
Pomiędzy ryglami płatwie jako belki jednoprzęsłowe 14cmx20cm z drewna C27 łączone na jaskółczy ogon. 
 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

3.2 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych wyrobów. 

 

3.3. Uwagi ogólne 

Sprzęt powinien być właściwego typu, o odpowiednim udźwigu i wysięgu oraz sprawny technicznie. Powinien być 
dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. Sprzęt zapewnia 
licencjobiorca. 

 

4. Transport 

4.1.Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

4.2. Prefabrykowane elementy konstrukcji dachowej powinny być przetransportowane z zakładu zwartego 
producenta odpowiednim transportem samochodowym z przykryciem. 

W czasie transportu na plac budowy przeładunek jest niedozwolony. 
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5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

5.1.1 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Uwagi ogólne 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty montażowe 
konstrukcji dachu. 

Ponieważ konstrukcja dachowa jest konstrukcja samonośną, przy montażu nie przewiduje się stosowania rusztowań 
ani podpór montażowych  

 

5.3. Montaż dachu 

Montaż dachu odbywa się z pomostu roboczego dźwigu towarowo-osobowego lub mobilnego pomostu 
montażowego. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB.D-M 00.00.00  

„ Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Zgodność wykonanych prac polega na sprawdzeniu jej wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, ST oraz 
pod względem jakościowym stwierdzonym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
7. Obmiar robót 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest dla: 

Impregnacji drewnianej kopuły – metr kwadratowy (m2). 

Konstrukcja dachu – komplet (kpl). 

-inne roboty i czynności składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w niniejszej 
specyfikacji 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót związanych z 
wykonywaniem i robotami montażowymi konstrukcji dachu dokonuje Inżynier/Kierownik projektu, po zgłoszeniu robót 
do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie 
ustalonym z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST. 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN 384:2011  – Drewno konstrukcyjne. Klasy Wytrzymałości 

PN-EN 1194:2000 – Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości 
charakterystycznych. 

PN-EN 1995-1-2:2008 – Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne. Projektowanie z uwagi na 
warunki pożarowe 
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S.01.04.00 ROBOTY DEKARSKIE 

S.01.04.01 POKRYCIE DACHU EUROFALĄ 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla robót związanych budową 
magazynu do składowania materiałów stosowanych przy utrzymania dróg na Obwodzie Drogowym w Koniecpolu. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 - pokrycia dachu 

 - obróbek blacharskich 

 - rynien i rur spustowych 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Eurofala 

Płyty faliste włóknisto-cementowe EUROFALA stosuje się jako pokrycie dachów i elewacji. Jako pokrycie dachowe  
płyty EUROFALA można stosować do dachów o nachyleniu połaci powyżej 12o(22%). 

 

2.4. Zamocowanie 

Do montażu systemy montażowe do konstrukcji drewnianej i stalowej. 

 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne warunki dotyczące  sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych wyrobów. 

 

3.3. Uwagi ogólne 

Drobny sprzęt powinien być właściwego typu oraz sprawny technicznie. Powinien być dobrze utrzymywany 
(konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. 

Roboty należy wykonać zgodnie z technologią licencjodawcy przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Uwagi ogólne 

Montaż płyt wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB.D-M 00.00.00  

„ Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Zgodność wykonanych prac polega na sprawdzeniu jej wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, SST 

oraz pod względem jakościowym stwierdzonym przez Inżyniera. 

  
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest dla: 

Pokrycie dachu płytami eurofala – metr kwadratowy (m2). 

-inne roboty i czynności składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w niniejszej 
specyfikacji 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót dekarskich i blacharskich dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inżynierem. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST. 

 

10. Przepisy związane 

Szczegółowa instrukcja producenta. 
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S.01.05.00 INSTALACJE 

S.01.05.01 ELEKTRYCZNE 

S.01.05.01.01 MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ 

S.01.05.02 ODGROMOWE 

S.01.05.02.01 MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla robót związanych budową 
magazynu do składowania materiałów stosowanych przy utrzymania dróg na Obwodzie Drogowym w Koniecpolu. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

  - instalacji elektrycznych 

  - instalacji odgromowych 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Uwagi ogólne 

Zastosowane materiały posiadają wszystkie aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa wymagane dla tych 
materiałów.  

Wszystkie materiały stosować powszechnie dostępne na rynku – bez specjalnych wymagań. 

 

2.3. Rozdzielnica główna 

Rozdzielnica ma być wykonana z zastosowaniem szafki elektrycznej z tworzywa elektroizolacyjnego o szczelności 
min  IP55  i odporności przed udarami mechanicznymi IK 10. Wyposażenie zgodne z projektem. 

 

2.4. Okablowanie 

Użyte kable mają być miedziane. Instalacje oświetleniowe i gniazd wtyczkowych wykonać należy przewodami o 
napięciu znam. 750V, typu YDYżo 3x1,5 mm2 obwody oświetlenia, YDYżo 3x2,5 mm2 obwody gniazd wtyczkowych 
jednofazowych, YDYżo 5x4 mm2 obwody gniazd wtyczkowych trzyfazowych 32A. 

 

2.5. Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie wewnętrzne magazynu należy wykonać za pomocą  ośmiu opraw hermetycznych typu naświetlacz 
metalohalogenkowy MTH-473/250W-B   IP-65 prod. Kanlux. Średnie natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze 
Eśr ≥ 100lx. (w/g PN-EN 12464-1:2012 (U).  
Oświetlenie podjazdów do magazynu należy wykonać stosując oprawy szczelne typu naświetlacz 
metalohalogenkowy np. MTH-473/150W-B IP-65 prod. Kanlux o szerokokątnej charakterystyce rozsyłu strumienia 
świetlnego. 

 

2.6. Grzejniki 

Należy zastosować ogrzewacze olejowe. 

 

2.7. Zwód odgromowy 

Zwód odgromowy z trzema podłączeniami do zwodów odprowadzających zakończonych kontrolnymi złączami 
pomiarowymi 
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2.8. Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn 8 układane na kopule dachu 
na wspornikach wkręcanych w dach, które winny zapewnić min. odległość od powierzchni dachu wynoszącą 0,1m. 
Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać za pomocą przewodów uziemiających z 
taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm z zaciskami probierczymi (kontrolnymi). Zaciski kontrolne wykonać 
stosując złącza krzyżowe 4 x M8 na wys. ok. 1,2m nad poziomem terenu. 

 

2.9. Przelotowe uchwyty dystansowe 

Przelotowe uchwyty dystansowe według dokumentacji technicznej. 

 

2.10. Uziomy pionowe 

Uziomy instalacji odgromowej wykonać pogrążając pilony z prętów stalowych miedziowanych 17,2 tak aby jago 
najniższa część znajdowała się na  głębokości 6m, a najwyższa na 0,5m. 

 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne warunki dotyczące  sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych wyrobów. 

 

3.3. Uwagi ogólne 

Nie istnieją specjalne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania instalacji elektrycznej i odgromowej magazynu. 

 

4. Transport 

4.1.Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Uwagi ogólne 

Wszelkie niezbędne podzespoły i materiały elektryczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Uwagi ogólne 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty instalacji 
elektrycznej i odgromowej. 

Roboty winny być prowadzone zgodnie z postanowieniami normy PN-86-E-05003/01 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan powierzchni, na której będą montowane wszystkie 
elementy instalacji  elektrycznej i odgromowej. 

Wszelkie elementy instalacji odgromowej winny być zainstalowane w taki sposób aby nie naruszać pokrycia dachu 
gontami bitumicznymi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB.D-M 00.00.00  

„ Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Zgodność wykonanych prac należy sprawdzić z dokumentacją techniczną. Ponadto kontroli podlega jakość 

wykonania, skuteczności, działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, spełnienie wymagań w zakresie 
dopuszczalnych oporności izolacji kabli i przewodów oraz zgodności z PN-91/E-050090/482, PN-93/E-05009/443 
oraz PN-86/E-05003/0. 
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6.3. Badania powykonawcze urządzenia piorunochronnego należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-86/E-

05003/01. Badania te winny być przeprowadzone przez upoważnionego osobę ze specjalistycznymi uprawnieniami 
do wykonywania tego typu badań. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest dla: 

Montażu instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji odgromowej – komplet (kpl). 

Grzejników olejowych – sztuka (szt.). 

-inne roboty i czynności składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w niniejszej 
specyfikacji 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót elektrycznych i odgromowych dokonuje Inżynierem/Kierownikiem projektu, po zgłoszeniu robót do 
odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST. 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-91/E-050090/482, PN-93/E-05009/443 oraz PN-86/E-05003 
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S.01.06.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

S.01.06.01 WROTA WJAZDU O WYMIARACH 4X8M Z OŚCIEŻNICAMI 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla robót związanych budową 
magazynu do składowania materiałów stosowanych przy utrzymania dróg na Obwodzie Drogowym w Koniecpolu. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 - stolarki drzwiowej 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Stolarka drzwiowa - wrota wjazdowe 

W magazynie dokumentacja techniczna określa montowanie bram wjazdowych drewnianych wrota ze sklejki 
wodoodpornej wykonane przez firmę Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych wyrobów. 

 

3.3. Uwagi ogólne 

Nie istnieją specjalne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót wykończeniowych. Sprzęt powinien być 
sprawny technicznie nadający się do użycia zgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. Wszelkie 

materiały wykończeniowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

 

5.1.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi przed przystąpieniem do robót do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane. 
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5.3. Brama wjazdu 

Drewniane wrota osadzone są na drewnianych kantówkach mocowanych śrubami do żelbetowych ścian. Montaż 
bramy należy przeprowadzić wg instrukcji dostarczonej przez producenta bramy. 

 

5.4. Roboty pozostałe 

Pozostałe nieopisane roboty wykonuje się zgodnie ze sztuka budowlaną i normami. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB.D-M 00.00.00  

„ Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola zgodności robót wykończeniowych polega na sprawdzeniu jej wykonania zgodnie z projektem, ST oraz 

pod względem jakościowym stwierdzonym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest dla: 

Robót murarsko-tynkarskich i malarskich – metr kwadratowy (m2). 

Stolarki okiennej i drzwiowej – sztuka (szt.). 

-inne roboty i czynności składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w niniejszej 
specyfikacji 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót wykończeniowych: murarsko-tynkarskich, malarskich, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje bez ograniczeń wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i opisane w punkcie 5 ST. 

 

10. Przepisy związane 

Powszechnie znane metody wykonywania i odbioru robót wykończeniowych bez specjalnych wymagań. 

 

 

 

 


