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oołJmenly budsy będa ł?*nd.,yMne ńa Tden'e BUdBvy w ńć'&u Ń
Żag'.'ęcEkió'.gokolsekzdokumentóvbude1gpMdu]elegońaly
pJuew]dzan.]p.awem Wszelk € dokuńe y bldowy będąŻawsŻe dog(ępne d a lnsp.klora Nadzoru
prŻedśawiań. do Wg]ądU n. życŻEne ZamawąącagÓ

7'r ogóln. ...'dy obmiad rcból
obm'ar Robol bedż€ okcśLc Lklyęny zairc9 vy*oń}łvanych R.łól zqodn€ z ookuńeńbc]ą ProFklową
sT w]ednos&ach uslaonych w (osztorys'. oleńąrm obńaru RÓból dokonujeWykońawca

w Uzgodn enu z zam.W a'ącym 1lub nŚpeklorem NadŻofu ]eżeL ŻołalpowD]aiy)U !\]yń k obm aru będq
wp san€ do Ksęa obmaru
J3k'koe €k b]ąd ]u b p2€e€de ( opus-Żen € ) w bśoach pÓdanych g Pzeo m B rze RobÓ| |ub geie iŃz €|
wspec/k.q&hTenn'cznychn'ea3lniawykonfucyodobN'ąŻku
Ędne dane zostaną pop@'one wg instułcl zamąv'al@ge na piśńle
obmarWykońańych Robot będŻ 6 pżeprcł.dŻory Ż ręsloścąwyńaganądo.e u ń.sęczne] platno!.
narze.zWykonawcyUbwnnymĆŹaŚ'eokleśonymwUmoWeubocŹdkwanympteŻWykonaw.ę
7.2 Uządz.nia i.pEętponl.lowy
Wśzrsl* e użanzen'a i so.zęl pomBrcsy' sbwańl w cz6€ obm]alu Robol Ędą zEakeplNare p.Żez
z.ropiaF@go (lub lńspekld. N.dzoru iael' .osral p@!bny)
U u ądzen'a ] splŻęl p.m'arc!5/ zosta ną dcElczon. pżez wyr on.wĆę Jeżel' u żądŻ.n'a le lub spĘę(
wyńaqa]ą b.dań aleslu]ących 1o Wykonawca będzie posa.]ac W.Żne śwladeĆtwa eqa żacJr WSzynke
uża!Żei. p0n abwe będąpżeŻ Wykoralvca lzynryłrie ł doblym 5bń e. w ca]ym oklese l an a

7.3 cz.! pż.p@.dana. obmi.ru
obm'ary będą prżeF@adzo. pęed część'.Ąłlń lub Końrqm odb'oEm Roból' . Bbe w pzypadku
wy9tę po{a nia dlu ższeJ p 2eBy w Robolach obńL. Robd zan'ka]ących Ulega]ący.h Żakryl u
przeprolvadza sę w czas e wykonylvan a RÓból przed rclr raklyceń

n€odŻown. ob czenra lJędąlykon

3'1 Rodzaj. odblońw Rohót
W 3leŻnogc od usbleń odpowe0ń ch sT Roboly podlegają n.s16p!jącym lodza]om odboru.
dokonrvanym PżeŻ nspeklÓla Nadzo|! puy udza|e Wykonawcy

1) odb&Robo'zań]ka/ącyĆh u egaj+ycn zakryą'
2) odb'ól U.4!zeń lpfŻed ich ybudNJn'eil)

.l crao'd Poqwarancwy



31'1 odbiót Robólzlnikających lU ogających zlktyciu
Wtkooawń]eslzobow]ązany p.zad61lw'czamawg]ą.efu ( !b iŚp€ktolov NadŻoiu.]eże zostal
pÓwola ńy ) dÓ Ódb'olu tzyslł'e rcboly Źn ik'ńe odbi:f Robot Ż.n 

'ka}r!-yĆł ' 
olegającrh za kryc'U

poleg. na 15n3lnel @ń'e ości ijakoś.' w}łonrańyćh Roból kló€ * dalszyń póc6 e rcalŻ*i U eoną
Ża|lyc u odbol będz € dokonany v cz.s e Umoż w a]ą.ym wykońańe eweńlua ńych korekl' poprawek beŻ

hańowańa ogólńe9o poslępU RobÓl odb or! Robóldokon!]e zańaw'a]ądy lub lńspektol NadŻo|!.]eżĆl'

Jakośa l ilość Rob]'l uleqa]a!}tł Żakryciu @nE z.m €!a!y (lub lnspektor NadeĄ' ]e4l z6lał
noMlany ) \Y opa 

'ciu 
o pzeprofadzooe pomialy * kon'ronracji Ż Dol umenrac]ą ProFklowa sT

Dokurnenlem pDhł edza]ącym dokońane odb'oiu Robot]esl 
'lolokÓ] 

spÓlząd Ż o 

^ 

y puez zańawa]ąĆc00
(lJb lńśpekfora Nadzolu. ]ezel' zo9tal poehny) ( ob€oos' Wykofu*cy
a'1.2 odbió. Użtdż.ń prd lch wbud a.a.m
olbÓl llządzeń plzed ich wbldowan'em polega navykonanu i a slęp u]a!y. h .zyn noścL

a) śplawdżenu cŹy doslarczole L]rządŻei a odpow]ada]ązańow'en U

spEudzen'u' ąy dosbĘzone u@dzen'. pogada]ą k..ly qsa€ncrne o.aŻ n'ezbędne .eńyl'kaly'
c) ÓĆeny Ćzy Użadzen'a ni. DoŚ'ada|ą widoąnrh użkodz.ń

odbo dÓkÓnlje z.mawarący 1LUb nsp€hd NadŻolu ]eze Żollał powolan'
Golowośćdanego LJlządŹenia do' Wca pÓł adom'enem zańawa]ąceńL
lublnśpektoloWN.dŻo.t.]ez€łzog1.lpeol.ń'odb'ć.będŻepże
ldEk ń'Ż w oąlu 2 dn'od daly p
JakoŚĆ zgodncć Ulzą']zen a z zlpEaml t}okum.nlaq' proleklMj i sT @da Żarosąą.y {lub k'sp€k'o'
NadŹolu Fue zoslal powo]any)na podstaw€ wĄY dokumentóW plŹedłozonycll plzeŻ Wykoiawcę
ookuńeńtem poMeldza]ącym dokonan e odbotu ulzanzen a ]En plolokol spolządŻony prŻez

za magiąąego (lub h spektoE N.dŻo.u lde ŻośLł pow'any ) w obemoścl Wykonav.y

odblol Końcfu./ prŻeprevadzany ]*l d|a caloŚc' Robol Btrdowlanych Pży odb ioze Końcowyn
Wyrcń5rca ŻobÓW5żany ]eŚt pżedgl3wó

ookumeńLcję Plqekt(ą Polr}ko
b) Doklmerry dolr*@ tako!.' *
c] s pecylikaq€ T€. h n Lcu n€
d) Receprury usE en a lo.hio ogcz,e

ceMkaly zgćdnośc' r'lub oeklaBqe zg.dn@ phldołanych roEaalće zgodn'e z sT 
' 
PzJ

Wynk badai 
' 
prolokoly pÓń'arow konlrclnych oraz badań oznaczeń labolalory]ny.h Ż9odneŻsT

fuomeńly loMerdąąc. dokoaan'e odbio.Ów RobóI zan(.]ących Ulega,alych zak.yc u o ]€

ook!ńćńly poluerdzające łykonane Roból Popfalkowych oraŻ lobólWyi ka]ących Ż Nag
Żaleceń zaNawa]ąc€go 1ub nspektoG Nadżofu lezB Żoslał powo]an' w lmkce budoły o e

odból xońcowy polega na spraMzen u ŻgodnGci wykonań 
'a 

Ż Dokomenlacja ProJeklową sT
Użycawlaścwyclr m21sra1ÓW p€( monlażu olaŻ zgodnÓśc' Ż nomam

ea z.q RobÓI oó5LÓl Końcowy poega na f nalia] oÓen€
fŻe.zp'st€go sykonan'. Roból $ odn*ień'U do ćh lloŚĆ'. jakcćć ] lv.nośa

zakonĆżen€Robololaz9Ólo@..doodholuKon@e9rbędŻ€sMj
Żqłolzeileńzanawa]ącem! zbe iśmieo lyn fak.]e hs!.ktola Nadzofu



5t ]oiym W Umolve ].Żąc cddna
ool'e.dzenaprz.zŻanawaąFqc(!d nsDekrDaNadŻo.u ]eze zośalpoworan'ŹkoŃzeń:F0bo1
plŻ./ę. a dokunenl.W o klóry.h mov3 pcwyŻe]

odbÓn KÓń.owego R.bot dokona a]ą. Roboly dÓkona .h ocen'

Frcś. owe] na podnalv e pŹe{]łozony.h doklmeńo* Wyn'!ół bada
Wykonai a ro5ol z DÓkuńonIaĆ]a Plo]ektową sT \ł prŻypadl! sMtsr

od \łymaoaie] Dokumenla.]ąFro]ełÓBą sT Zama(a]ącv nroze pu
ńoq lerm n odb ofu KÓńĆoveqo
1,\] pżypadk! su€rdzen! prŻez zanawa]ąĆeoo ze]akoś.wykonyl?ańyĆh RÓbol nieŻnaczn e odbeq3
od lqmagane] DÓkLńenlac]ąPrqeklową sT z uwzg ędn eńeń to erancJ ] n e ma WęksŻ€qo Wp]yfu na

Óze dÓkÓ.aa pollą.eń Wadoś.

Roból c.€ a]ą. oonne]szÓńąwałosc wykonyłany.h RobJl\t os!ńku dÓ wyńagań pęy]ęlych W

.sl prolokÓl spÓlżanŻo.r plŻez

Żama! a]z!egc \t obeÓiÓśc Wykoiawc'
a l'5. odbiól Pogwarancyjny
odlrol Fogwfunł]ny prrep owad m es ąc! vJ.zios. gwaranc] odb ól

dzen L o9ędŻ i lszyŚlk ch e|emenlow cb]ęlyclr 9wa€n.]ąoraŻ

LM9 dolycŻą.ych lUnkc]onowan.
ł lerń n. usla o vm ( Un]owe o kore zamaw a]..y =poIąą. s ę

Żama'J]ą.eqo 
'Żq 

ęd. e uŻylko\t ogwalancy]neqo sporŻanŻonl

zosbno olÓlokdł wkloąm Żamaw vkonana Robó' Wplywara.'cl] na

Jeu e ne zodanątrskaŹne 1,\]a dy .]olyczące lykonan a Roból Wllylva]ące na

D'eŻ zanJwa]:..go Vr'lkonawc} z Żobowązan lwa.an.y]nyĆh Wył ka]ą.ycr Ż L]nroWy

9' PoDSTAWA PLATNoŚcl

Żasady podnóWy płatioś. s: sŻcegolowo sPr€.yzoHn8 w poŚtaiowen a.h L]mo'Ą

e.2. wymasania umowy i spacyfikacji r{hnicznej
KosŻl dosloso'.i a s ę do qmaga ch w spe.lka.] Te.hn.zneJ

10' PRzEPlsY zW ĄŻANE

spe.lr ka.r€ T€ci .Żne ( ńŻnych me]sca.h powo]!]ąsę na Po ske Normy (PNl. pfŻ€p'sy branŻÓ(e

Nt .re Naełro l.akloła.iako naezy]3.Żyla.łą.Żn€ z Dokumenla.]ą

hn.żnyń ]:k gdyby 13T .ne wysl'9powary Przy]nu]ese Ż Wylonawoa

e ne pos€nowono n6Ćzo] odŻ ekowek

rze5trzeq?nia wsŻysliĆh obo(ązu)ących nom przy 
'iiiÓnylyai 

! FobÓ1



lo'2' Wykazwaźn ejszych aktów plawnych' noim i pEepisów obowiązujących w Polsce
do'y.zących prŻedsięMięcia

ulawa z dria 7 hpca 1994 rak| P|aq. Bud.frlalg z późnra)szynizniananr Dz U Nl93 paż B9a

z.lr|a 16 kvjelnla 2aa4 l Óznranl
b,llÓŃlare (Dz 1) 2004 Nr 93 pÓz 333)

RÓzpa]zą|zen|e Mn)sta lnfĘŚnukfury ż (lnń 2 Żeśria 2ao4 r w spl a||E stEgóla eqa ńkLsn
l Jal ,1| d.kun)e nI aĆ]i plÓ]ekbŃ.) specyłrkaq bń nr'lryd) vy |nra a l
ÓIaz prÓqlarn n:nkc)aralna lzylkawe,Ó (Dz ! 2aa1nl2a2pÓz 2072)

Razpanądzenie li|)h Ślń ]ntaslfuknlry z .lnia 23 czef,uca 20a3 l w sptfuie iafa,nac| dÓty.ząĆĆ)

ńz plar! bezpleeeńs|ń ) ÓĆhlÓny zdo||la (Dz u rao3 1ra

Raz pa, z ądze rre llj1 n )sln 1 nf la Śt! k

węn2n|.h ] Adrlnlstaq z dnra 5 sĘĘnia 1993l || spftll1
Ó9 blda anych |Dz U

1ee3rt 107 Paz 67s) ataz RozP.
znerr.)ąG fizDÓlządzenle I sp€w? apftba! ikly!..Ó| lechn)czny.

|DzU 2oa2 3 DÓz n)

Ranaaądzen]e ]tnślż lnlla!fui
hz .rasabu znakar/antd ).h zratc"l budodtsrvn lDz u 2041

RÓ Ż p.n ądzer E ]nrnrsl? hnft sfu k
zqÓłnas. Ńyr|alFr ]aft paw|in| sP rlaa rolyhkaŃare ]'pdnaslkr Liz'Asln).zące w ocenle

ŃyfubacI| ,udaŃl.ny ń iDz 0 2aa4 92aaz aa1)

DŃa n|lch.].lch Wdarcn)a łDz u 2a nl249poz 219ł
1a) R.!pÓąa,1zenle ]inrclż Lntas

IÓry rl:fu!Ę alaz sz.zegó]ÓłrgÓ zakres, Dda]a\| fuból

L!l]oł]ary.h slł a! z a)ących z agrczen E be zprc cz e r n\|a I zdr.Ma lLllzi z pózr le|szynr zn)arafu

tDz u 2aa2 nt 151 paz 1256)) os1a||a z dtra 27 rarca ra
buda an. Ólaz a znienle |iektór]Ch lsla|| (DŻ 0 2a03nl3Dpaz 713)

11) Razpa2ądzÓŃ r)islla lnraslrrklur] z dlra 26 rzar\|.a 2aÓ2l ||

laŃE z pćżfE)szynn ,nlaranr (Dz U 2a02nl109paz 95l)

zarrcIalą.ego <hre cnlyczące bezp |Dzu 20unr193pÓz



12) Razpaiądzede L1rnrsłB GÓŚpÓllai] łac! i Pariłyki spa]eĆznei ż dnia 23 si'ręn|a 2ao3 l Ń
ŚpaNE Óglaszenla jel1nahlego tekŚfu bŻpaŻą.]zenia Mln,Śta Pfucy l Paxl^r sac]alne) w splaŃe
agólnych plżeprsÓw bezpbczeńslla i hĘ tsny plac! |Dz u 2ao3 nl 1 69 paz 1650)

1 3) Rozpazą1zehle NliniŚtn lnfla slfolitury z dnr a 6 lutaga 20t3 r w splawre beŻpieczeńslwa I higleny

plaqj padczas wykanyllan]a bból budowlarlych (Dz u 2aa3 nr 17 poz 4a1)

1 1) abMeŚŻC zenie Minjstą GospÓd alh Plac| r Palil yki spolecznaj z (ll|ia 23 sieĘnra 2aa3 l w sqnwi'"

ąlÓŚz'pha )ednali|ega leksl] fuzpÓżądz.nla Minisila PńĆy r PÓht'l] sacjahe] w splaMr ąÓlnych
pnepśów bezpeczeńsląa ihląeny placy (Dz u 2aa3nr169,paz 165a)

sT o1.o1 " RoBoTY PRZYGoToWAWczE, RozBlÓRKowE
l DEMoNTAżoWE
(cPV 45110000-1)

1.1' Pżedmioi specyfikacji Techńicznej
Pżedm'olem nn e]sz€] sT sąwymagan a dotyczale Wykonana odb oru lÓbot w z.kres e prowadzen a prac

pżyqotował-ych Śtń €lącym obekDe budo{anym

N ersza speclkac]ę Techn cŻńąiakocęśc doklm€ntów pżelargowy.h konlraklowych naezy
ÓdcŻylywać rozumi'.ówodniesen u do Wykonania RobólÓpŚatrych w

cl kac] dotyrązasad plowadzen a roból plŻyg olowawczych

13' zakrc. Robót obięlych sT
Usla en'a zawańe u n n eFze] specl kac] ma,ąza9tosÓwan e puy wykońywan u.obot pfzygolowawcŻych

iąŹnych z modern za.]ą poń eszczen
l pu ygotowawcŻyclr rozbo*owyc

1'4' określ.nia podslawowe



] 4l Rozbiólka deńÓntażowa. prace po e9a]ą.e na oddze e||u ca]ych da]acych s ? Ódrębne

!v Żowa. .emenióW rozb eranegÓ pÓńiesŻ.:ei a

l12 Rozbiolkawybużeniowa'
]ą.ych sę do y Żac]

1.3 oplaia składowiśkowa ponoszona przezWykona\?cę opła13 z rytlrJ zdeponÓwan a lfobku
powsla]ego ! WynLk! przeprcwadzonych pra.loŻbo Jwy.h na śkladow]sku odpadóW

1l1 Wywóżodpadów.tanspo
n r e]sze] sT sąŻ9odne Ż olrowaz

1'5. oqólne wymaqania dolycŻace Robót
olc n€ wyńagai a d.ly.zale Robót pÓdanÓ l1 sT 00 cl Wyma'.ań a Ó9o ne' pkl 1

aRobót'raŻŻa cl] Ż9oonos.Ż DokLńo a.]ą Pr.]ektową sT

oqo ne rymaqan a dolyÓzące nal

2'2 Wyńagania szczególowed]a malerałów

rę.Żn.r Uzyc ! ]edyr e lekk.h naz

en e dz3lk Żama\la]ącego
{ m eF.! wyŻna.zcnyn prŻeŻ Zańa(a]ą.eqo

3'1 ogólnewymaganiadolyczącespEęiU
olore\rynaqanadoll.ŻącespżęlupodanoWsT0c0] Wyńagafuao-oone pkt]

3'2' spz|t do wykÓnania robót rczbiórkowych
N P sta!, a se szczelrÓ Óy.h wymagań !r zakresa Śpżę1u

sTooo] Wyńa9an:ogón.'pkt3 pży u.ycu nnyDlr

spe.]a slycŻny.h narzedz
nekolŻynńego Wplywu na]akoŚc malelalo\l !ylony*an/.lr rollol ola

1'1' o9o ńe Wymagan a dotycząca tańspońu
ogcn€wy Jgaia doly.zą.e ta n s podN ooJało W s] 000] Wymagan'aogo]ne pkl4

pow n €n odb}Ą%ć s ę spec,a LslycŻ

f.€lrozony m.bek fuś by. W sposóbca]ko'c e pelrtry Żabeup€.uońy

.h na eŻy pżen Żeqa.przepsó'(
oLro!1azu]ą.y.h 

'tanspÓlce 
drogotym PrŻy ruchJ pÓ dloqa.h p!b'.zny.ll yodk' lan5podowe n |ŚŻą

speh].qmaga a przepsÓ( ruchu drogowego

MaGrar']z demonlazu ńa eŻy uslwac ia b'eŻą.o

5 ] ogólne zasady wykonańia Rrból

5 2. szczegółowe zasady v!.ykÓnania rcból
.lrnlcznego posŻĆŻ.9ó nych

rÓzćzńaó ch oto.uen e Uśal. metodę roŻbbrk



5'3. Roboly pżygotowawcze
PlŻ.d p2ysląpen eń dÓ prac denontazowych naezy leren oznakowaÓ Żqodnle u obowąz!]ąLym'
tyńog.ń BHP.raŻ Żabezp..zya

5'4']' Podsiawowe zasady BHP pży robolach Dzbiólkowy.h
Foboly prcWadzĆ zgodn€ z roŻporŻądzenem M n 9lŹ lnfrast|kluryŻ dn'a 06 02 2003 roku lDŻ U 20]3 nf

4i ooz 40] z pó'ń e sŻym Żm'anamjlwsprawe bezpeczeń9hla h q etry pracy pod.zaswykonrtara rcból

n a rcboln.ezy p ńÓWać aby do pomiesz.zeń w kloryclr nastPpu]ą

r.boly n e w.h0dzrly osoby poslronne

1rŻeba opra.Ówaa program rozbÓlk Ża]o9ęŻ:poŻnaćŻ n m olaz

Ż bezpecznymi sposodam Wykony

KelÓM k robol pow n eń BskaŻyw *ańyĆh fŻądŻeń oaz Ęosoby .h

6' XoNTRoLA JAKoscl RoBÓT
oqone Wyńagana doly.Żą.e konl

n.BsTo00] WymaganaÓ9oie
ś.io( shverdŻen e zgodnoś.

n eFŻe] sT pod ega odborow robot ŻanikaJącyclr w9 Żasad ollÓsony.I
W pkl3 ] ] sTooo1'Wymagaiiaogol|e' Przedmot€m odbolu powńny być posŻczego ne fazy rob01

odbÓl lÓbotŻan ka]ących 
' 
t eqa]ących Żakry. u poeqa na fi3he] ocen e ].koścr wykonywanych ro3ól olaŻ

o.es B rea]Ża.] u eqn: zakry.iI
! eqa]ą.y.i Żakly. u będz e doon
poprawek bez hamowai 3 ÓlJÓ neg nur€ ŻJmawarą.y ( Ub nsPekrol

Na'jŻonr ]eŻe uona]pÓwolanyl

g' PoDSTAWA PŁATNoścl
ogd ne !Śtaen a ooly.zą.e p.dnŹwy olatnos. p.danÓw sT 00 0] Wymagana o9Óie pkl9

r0' PRzEPlsYzWĄzANE
oqó ne 

'vnragań. 
dotyczą.! ouep solv ŻW ąŻanycr podano W sT00

RÓzpÓlżąllz."nleMaBnnPlaCyiPÓrfusÓcraheizda2l.ŃżeśnG
pżaplsÓŃ bezpledeńsŃa ] h)qiÓny pn.y |Dz u Nl169 pÓŻ 1650)

ć9ólÓre9' zal l''sl] htr 
" 

)y

pranj bezple.zenśNa a.h,an| Ż1

slian.jąĆych zaąlazene beŻp]ecz



5)

Rdpożądzdb lIxŃta lht*tukray z dn8 6 hl4qo 20a3 l w spag6 Mżp|€fieńsl@ t ńlgElly
pIacy pa!1czasvl,any||inia nbÓl budawlenych łDz 1) Nr47,paz 101paz 110)

Razp'ąl'Żenje klńAltź ll|taslĄrkfo,l z 23 06 20a3 r w sp@w nlńeji daFzącet
bzpiącóńse'a I @hnry ż.l@W @. Ńn! bezwc8ńsl€ l @funy zdrowja (Dz l.) |ł 1N poz

RozpatElzan)e MlnslĘ hnąŚfukluly z 23 06 2002 l .!al dzBnrrka b udawy anlażu i lożbiÓrkl
daż lablŁ! lhlÓfiacypąj (oz u Nl1a3poz 953z2a02l)

Usbva o otlpada z d]na 27 kwiłE 2001 I |Dz u Ń 62' poz 623) z późne+szyn .nlla|an

sT ol.o2 - lNSTALoWANlE PRZEGRÓD (ŚclANEK DzlAŁoWYcH)
lcPv 45421141-41

r'1' Pu edń.ot sp.cy'ikacji T.q hń iczn€j
agana dolyczące wykonan a odboru ekka]obudowy n51!ac] wod łan

l'2. Ż.ks .to.owani. sT
N'nqszą sp€cyl'k*ję T*hnicżńa lako żęść dcruńtrtfu puetaQowych i konv.klowych' naleŻy
odczytywaa @um€ó w odn'e9'enlu do e'y*onan a RÓbd op'9anylh w punkc]e 1 l klóE zoślaną

Moż wośĆ warunk' €chn Ćzńe ul!chońenia apaGluly badawcŻ9]
do abolaloly] rego okr€ś 6i a n ezbednycń do lea za.) zadania

1-3' zakres Rohól objętych sT
UśEbn'a ż@ e s nnq*| sltynk-ii ma|a zaŚlosean'€ DEv 'ns

_ wykonane śc6nek dŻ.]owych w shie]ącyń pom eszczeń ! 2 pryt K G
_ Wykonarc ekkie]ob|dowy nŚla acr łod.kan W 

'sln.]ą.y 
pom

kafunDwyc[ ra fu9c'e st owyń
l 'il' ogólre *yn.gani. dotycąco Roból
ogÓlne *ymag.ń'. dÓtyczące Roból podano v/ sT 0o 0l w}mą.nE ogólne' pll l rykonarca Robol jest
.dpow.dŻ.l.y ŻaJakÓścwyko ań a Robóioraz za .h zqDdność z ookume a.]ą kosu lorysową L sT

2'i. Pl/y g.g.o.r.ńóno*
oo *ykonanB okl.d2'n sbsdvać plyly g'p€. kańoDfue @dadpdńe G(Bl gr l2'5 mm {fulor kanońu

]a3nożeoń' spern'ąale wymóoan a PN B 79405l997
2'2. Kon.łukcjr.Żkieletow.



.ynkÓw.ne]glubÓśĆi06 ńńp0ŻlÓń0 U]00 (w0 AT/97 05 0057]

Na eŻy lak lÓŻń es. ó lusŻl' aby ńe kÓdowalz nsteac]ąkanalzac]l san lamer

2'3' [łocowanie plyt 9ipśo_kaltonowyĆh do lusżtu
Moco\ran e pll q ps.-kaionoNych .]o ksŻlałlown kdv nośny.h syśleńÓwyń {kręlam w roŻsla! e

Ókreśońyń pżeŻ produceńla sysleml Podczas prŻyklęcafta plyl!*aŻai aby .lr ne uszkÓdzć Wkfęly
lu pÓwŚze.hnÓgÓ stoso\{ai aw budołnctwe

2'4. Masy szpachlowe i laśmy spoinowe
DÓ Wykonań a połącŻeń pomędzy płylam qpso kańono'yml stosowa,
szpactcwe pow nny byi dopusz.z
ooWŻru.nafua spo m edzy płlam 9ps.ła'1onowym orazWnaro

spElvn€ te.hi.zn€ eekłr.nazędŻ a lw.lEfta well3rko {kęlark3
ciflóW 

'p 
)n ezbedńe do Y]ykonań a lych pla. W soosÓb odpowada]ący tynaqane]]akos.

az cdPÓ\tada]ącyń slandaldoP] le.hnolog prowadzen a lal(.h robol

.h ialeŻy pżesllzeg:c plzep sow

obo\y eŻU]ą.y. ] LY lEnsporce 
':]lo9o!]ym

ęloi o o ''' oo'';
onlaz'ylgrpso kadonowy.lrgl ]2 5 tr]ń ia

.lw

ro ]akoa. Robot poda]o ł sT 00 0
a płyl9 pso lanÓno'yc]] p.W nna b

kał.dŻe lbla| !sŻkod:eÓ) Wyń a
. ]akcśi wylzymarÓśó uńÓmwan a do podro-

l 9 pso'kańono\ty'h

Wymagan. 09ó ne pkl 7

rednm*ąobm€rcwąrcbótFd m,



u po.zęcem ro bol WykÓńĆŻcn Dvych Podslawę do odbor! pow'ny

śanow ć naŚt?pu]ące dokumenly
a) dokumenta.ralecrrnczna.
b) ZasWadPena o]akosc materałóW Wylobow dostalĆzonycr na budowę

c] p lÓło kÓly od broru poszcŻegoh y.h ela pów roao l za n ka] ący.lr
d) probkólyodbrÓru naielałów wylolJÓ'
e) wyn k badań abolatory'nyclr ]€ś lake były z€.ane przez budowę

sŻczeqd]ÓWe !yfr aq!nia przy Ódb ojue

a) PowierzĆhn e suchy.h tynkÓ( pow nny slańowc płasŻczyzny p.ioue poz'ome (r2wedŻa

prŻecec!p|aszcŻyznwnnybyćploslo!noW€ pÓdkatemprośyń ulrd|aokLdzinskosnychpod
kale n Ża]ozonyń w .]okumenlac]i plÓ]eklowe] spżwdz€ e pGłdłowosc Wykonan a pow erz'lrn

.cą og ędzin ŻeWńę1rŻny.lr olaŻ przykladan a (w dwu

) łaly ko.to ntsr Ó dług

sŻ.ze re s!.lre PołącŻena na klau]ędzja'h W ńny bycsrcene
g]adk 9 plÓslo n ołe PÓraden a płytwnny byc n e* doc

c)okladz^yŻplytgpsokar1ÓńoWychnareuy!,ytonyWa.Wleńpera1
lv 9o1noś. Względńe] po(etua lv9rań.ach 60!a0o/o Pon]esz.zen a pounny byĆ sUĆhe dobrze

9 PoDSTAWA PŁATNośc]
ogoieuslaen'a dÓlycza.ce podsl3 Wymagaiaogóne pklg

10. PRŻEPISYzWĄŻANE
o9onewymJg3nadolyczą.eplzepsÓwuwa.Źn'.lrpodaiowsT00c1 Wymaq3nia ogoLne oł]0

1) PN 72E 1o122 RabaI y ak]ad Żro,lre s!.hć lynh W|naganń ) hadan)a p,z| al1bralze



ST 01.03 - TYNKOWANIE
(cPV 45410000-4)

1'1' Pżedmiol specynk ćji T.chni.znej
Przedm]ot€m n niąsze]sT Śąwyńagan a dolydące !'ykonania iodbioru rcbollynkarskich w isln a]ącym

N nle]Śzą specyf kac]ę Techn cznąjakÓ cżęśÓ dokuńeitÓW p.r€largow

odczylywaa roŻJmie.wodnies'eń J do wykona a Robotop9anych w punkcie ] ] kló€zoslaną
Żea]zo{ane w ramach zadania.Moż wośc Warunkitechn czne Ufuchońenia aparalury badawcŻe]

będnych do Ga zac] zadan a

1.3' zakres Robótobję|ych sT
UŚlaenia Żawańe W n n€ sz€]spec''lkaq ńaią Żaslosowane przy lobÓtach lynkarsk.h
1.4' określenia podŚtawowe
M eszank lynkarskie pÓdŻ ał

1 Tyik g psow€ zawe€jale q ps

' lynk g psowo wapeńny.
. (y nk q psowy cieploĆh lÓń ny

masytynkarekie żywcne (akryowe)

nasy kżem a nowe (syr kabwe )

Podloże ly n ka 6k]€ 

'esI 
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2'2 zaprawa śańopoziońu]ą.a
,3' PĘ'k] posadzkowe antypoślżgowo
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sT 01'07 _ lNSTALoWANlE sUF|TÓW PoDWIEszANYGH

(cPV 4s421146-9)
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ogo newyrugan a dÓlycŻące pżepsow zw ązanych podano w sT 00 01_Wymagana ogohe' pkl ]0

hndne jakin pawrnry Ódpawradać bua'rh j ich usyfuowahre

lr



ZAWARTość oPRAcoWANlA

l' RoBoTYoGÓrNo_BUDowLANE

Wymagania ogÓlne loboty budowanewzakose budyńków(cPV45211000_2)

sT 01 01 Robory pŹygot@awże, rczbióń(owe i demontażee (cPV 451 10000ł )

sT01'o2 nŚt owaniepżegrod (ściańekdŻalowych)(cPV45421]41_4).

sr01.03. rynkowanie(cPVasal0000_a),

Roboly mal.rskie (cPV45442100.3),

STor 05. Kbdzenie qtzury (CPV45431200_9)


