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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘSC OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KOLORY-
STYKI ELEWACJI BUDYNKU „B” WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZĄSZYCYMI, ZLOKALIZOWANEGO W RACIBORZU, 
UL. KOZIELSKA 19, DZ. NR 1711/139” 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszyst-
kich robót, objętych zamówieniem. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót obję-
tych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

a) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 przedmiotem robót budowlanych jest remont elewacji budynku „B” wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  
 zakres opracowania obejmuje: 

o zdemontowanie wszystkich elementów i urządzeń mocowanych do elewacji (krat, lamp, kamer. Istniejące na 
elewacji instalacje natynkowe poprowadzić w bruzdach, 

o zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
o rozbiórka istniejących schodów na elewacji frontowej oraz wykonanie nowych żelbetowych wraz z okładziną 

granitową, 
o wzmocnienie konstrukcji murowej ścian podłużnych, 
o rozbiórka istniejącego zsypu na elewacji tylnej, częściowe zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy do wy-

sokości terenu wraz z montażem okna oraz kraty stalowej, całkowite zamurowanie drugiego otworu, skucie 
i odtworzenie tynku cementowego ściany piwnicznej w obrębie likwidowanego zsypu wraz z wykonaniem hy-
droizolacji, 

o zabezpieczenie instalacji przechodzących przez zsyp za pomocą pokryw łupinowych na ławie betonowej, uzu-
pełnienie terenu po zsypie wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej wraz z zabezpie-
czeniem instalacji zewnętrznej, 

o wymiana obróbek blacharskiej w obrębie okien/gzymsu II piętra oraz zadaszenia nad wejściem głównym na 
tytanowo cynkowe, 

o likwidacja istniejących krat okiennych i zabezpieczeń na parterze i piętrze, montaż nowych zabezpieczeń we 
wszystkich oknach parteru i piętra (poza klatką schodową) w postaci dwóch profili prostokątnych 40x20 ze 
stali nierdzewnej, 

o renowacja elewacji frontowej - oczyszczenie wstępne z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych, ocena stanu 
tynku, skucie luźnych i odspojonych tynków, czyszczenie ciśnieniowo-ścierne elewacji, uzupełnienie ubytków 
tynku oraz istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych, 

o malowanie farbami silikonowymi oraz powłoką antygraffiti ścian zewnętrznych elewacji zgodnie z zawartą do-
kumentacją, 

o montaż elementów uprzednio zdemontowanych.. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szcze-
gółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówienia. 

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy: 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację pro-
jektową i komplet STWiORB. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
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trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich za-
bezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpo-
częcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła-
nych norm i przepisów o ile w umowie nie postanowiono inaczej.  

1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy. 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wy-
magania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej doku-
mentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wyko-
nane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót 
1. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego; 
2. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
3. Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

4. Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w 
tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza; 

5. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządze-
nia zaplecza budowy; 

6. Kierownik budowy - osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wy-
konawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
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oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 
i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

8. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

9. Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji projektowej do peł-
nienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym 
lub wykonawczym; 

10. Zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administro-
wania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie; 

11. Zamawiający - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie 
karty przedsięwzięcia; 

12. Producent - osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby, elementy oraz inne przed-
mioty; 

13. Dostawca - osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest producentem lub wytwórcą; 
14. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki służące realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne i książka obmiarów 
15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 
1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

16. Dokumentacja projektowa - zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budow-
lanych, w szczególności: 

1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
2) przedmiar robót; 
3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane 

na podstawie odrębnych przepisów. 
4) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

17. Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 
0, poz. 462 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę; 

18. Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 
r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

19. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowla-
nych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

20. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed-
nostek przedmiarowych robót podstawowych; 

21. Książka obmiarów - rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona-
nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru; 

22. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, 
poz. 2042)); 

23. Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jako-
ści stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

24. Próbka - jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiału, pobrane losowo z partii 
tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny; 

25. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego; 

26. Wyrób budowlany - każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania 
w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budow-
lanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa 
budowlanego”; 

27. Właściwości użytkowe - zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach użytkowania lub 
zachowania w trakcie użytkowania; 

28. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 
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uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stoso-
wany. - dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności; 

29. Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny; 
30. Norma zharmonizowana - norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w za-

łączniku I do dyrektywy 98/34/We, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 
31. Europejski dokument oceny - dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen tech-

nicznych; 
32. Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu 

do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny; 
33. Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charak-

terystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

34. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. - a po 
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

35. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń tech-
nicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów kon-
serwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

36. Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie mają spełniać roboty budowlane; 

37. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

38. Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Norma-
lizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy euro-
pejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

39. Wspólny Słownik Zamówień - wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół kodów z systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, (skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym; 

40. Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 
1. Harmonogram wykonania robót - dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz z terminami rozpoczęcia 

i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 
2. Wada - niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie; 
3. Roszczenie - żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, zgodnie z umową, upoważ-

niony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków umowy; 
4. Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływem stron umowy, 

które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części; 
5. Faktura końcowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty wykonania robót lub 

usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 
6. Protokół odbioru końcowego - dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia wykonanych robót lub usług; 
7. Wynagrodzenie końcowe - ostateczna kwota w fakturze końcowej; 
8. Protokół odbioru częściowego - dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane roboty, usługi lub dostawy 

materiałów na określony dzień; 
9. Wynagrodzenie częściowe - wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 
10. Faktura częściowa - rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty wynagrodzenia za całość 

robót lub usług wykonanych na określony dzień; 
11. Kosztorys - dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru 

robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru; 
12. Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług; suma 

kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową robót podstawowych; 

13. Obmiar robót - szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich ilości; 
14. Rozliczenie końcowe - dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela zamawiającego, 

stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności; 
15. Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo że część robót niei-

stotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 
16. Protokół odbioru obiektu - dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 
17. Odbiór końcowy - proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub 

bez; 
18. Rękojmia - zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i usług wykonawca będzie 

naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela; 
19. Protokół usunięcia wad - dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający usunięcie stwierdzonych 

wad; 
20. Okres rękojmi - okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek 
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w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 
21. Warunki techniczne użytkowania - dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, przeprowadzania okreso-

wych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu; 
22. Instrukcja użytkowania - dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji lub urządzeń. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowa-
dzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowla-
nych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właści-
wości użytkowe umożliwiają - prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one 
zastosowane w sposób trwały - spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny być wprowa-
dzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wpro-

wadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną - dla której zakoń-

czył się okres koegzystencji - i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgod-
ności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w 
Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizo-
wanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 
sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyro-
bem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 
stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydoby-
wania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne - wydane do 31 grudnia 2016 r. a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami 
technicznymi (lub aprobatami technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajo-
wymi ocenami technicznymi), o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).  
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną zagospodarowane 
zgodnie z ST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. 
Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych ST. Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z zapisami właściwych ST i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06). 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź zło-
żone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowa-
nych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i go-
towości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 
3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub 
innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych 
wyżej warunków lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projek-
towej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki transportu. 
W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na wła-
sny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w szczegól-
ności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sfor-
mułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma 
prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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5.4. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 
Wykonawca powinien: 
- Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
- Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsię-

wzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych 
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

- Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach zwartej zabu-
dowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 

- Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 

- Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające 
z placu budowy; 

- Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot 
posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicz-
nych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgod-
nie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-
teriałów, 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. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może 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 inwestorskiego 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W przy-
padku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą 
niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidło-
wość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kie-
rownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie po-
wierzonych im funkcji. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
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5) kierownik robot budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na 

budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik 
budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowie-
dzialny kierownik budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
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 inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapew-
nienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto: 
- 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 inwestorskiego, 
- 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 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 prze-

prowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w ST lub w kosztorysie. 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 
udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią za-
łączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jed-

nostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 
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b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń In-
spektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz 

normach zakładowych. 
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar; 
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez in-

spektora nadzoru inwestorskiego; 
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają ba-

dań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji; 
d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny; 
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddziel-
nego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją pro-
jektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości wyko-
nanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elemen-
tach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
jącego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
4. Protokoły odbiorów częściowych; 
5. Recepty i ustalenia technologiczne; 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ); 
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na 

rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami; 
9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów (wyrobów); 
10. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 
11. Wykaz przekazywanych kluczy; 
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, ga-

zowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
15. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powi-
nien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

9.1. Ustalenia ogólne 
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
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9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku, dodatko-

wymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy; 
- koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych przechodzących 

na własność Wykonawcy; 
- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren bu-

dowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-

ków nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wy-
konawcy; 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 
przyjętej technologii robót; 

- koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 
- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 
- koszty pobierania i badań próbek; 
- przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
- wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez właści-

cieli sieci; 
- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 
- koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 
- wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 
- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na składowisko 

Wykonawcy; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125). 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460). 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicz-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 

1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 
7, poz. 30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 
r. Nr 25, poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1789). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 
- Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV). 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmoni-
zowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy 
- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 
- PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nad-

zoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej 

INSTAL: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, Warszawa 2002, 

Zeszyt 4, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12. 
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ST-01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU BUDOWY 
Przygotowaniu terenu budowy, w skład którego wchodzi: 

 
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z jednoznaczną informacją o pracach 

budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy, 

- wyposażenie terenu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie 
budowy zgodnie z planem BIOZ, 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym, 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów, 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- wykonanie tymczasowego zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet. 

 
 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

2.2. Materiały 
Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów w trakcie robót rozbiórkowych. Wszystkie wykorzystane materiały 
posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane są wobec nich szczegółowe wymagania. 

2.3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe można wykonywać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu spełniającego wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami. 
Do podstawowego sprzętu należy zaliczyć: 
- młoty ręczne, młoty mechaniczne, piły ręczne, piły mechaniczne, łomy, cęgi, liny, zblocza, wiadra stalowe, łopaty. 

2.4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu których wykorzystanie nie jest sprzeczne z przepisami BHP. 
Materiał z rozbiórki należy wywieść na przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do transportu w obrębie miejsca budowy należy zaliczyć: 
- liny i zblocza 
- rynny do gruzu. 
Rynny do gruzu należy wykonać jako drewniane obudowane lub systemowe odcinkowe. Niezależnie od rodzaju zastosowanych 
rynien powinny one być stabilne, odporne na uderzenia i wstrzały, oraz minimalizować pylenie i hałas towarzyszący transportowi. 

2.5. Wykonanie robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują: fragmenty ścian, posadzki, okładziny ceramiczne, sufity podwieszane oraz wszystkie inne ele-
menty opisane w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranego elementu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP zarówno podczas demontowania poszczególnych elementów jak i transportu i wy-
wozu rozbieranych materiałów. Transport rozbieranych materiałów do środka transportowego powinien się odbywać za pomocą 
rynien drewnianych lub systemowych rur zsypowych. 

2.6. Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych, sposób uprzątnięcia terenu rozbiórki oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wskazane 
miejsce. 

2.7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest w zależności od rodzaju robót metr sześcienny (m3), metr kwadratowy 
(m2) lub sztuka. 
 
 

3. REMONT ELEWACJI 
Przed malowaniem elewacji z istniejącego podłoża należy usunąć wszelkie nierówności, nieczystości oraz odparzenia i 
ruchome części tynku. Spękania tynkowanych powierzchni zostaną zatarte, ubytki uzupełnione a głuche tynki odkute i od-
tworzone. Usunięcie zabrudzeń atmosferycznych będzie polegało na ręcznym nałożeniu środka czyszczącego i szczotko-
waniu do czasu odzyskania pierwotnej czystości elewacji, następnie należy zmywać wodnym agregatem wysokościowym 
pod ciśnieniem ze środkiem ściernym. Malowanie elewacji należy wykonać zgodnie farbami silikonowymi, zgodnie z opra-
cowaniem kolorystyki zawartym w projekcie. Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej. 

 
 

4. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MUROWANEJ ŚCIAN PODŁUŻNYCH 
Należy wykonać ściągi stalowe w czterech poziomach ścian podłużnych. Montaż należy wykonać w następujących po sobie 
etapach: 
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1) wykucie bruzdy i wnęki w miejsca sytuowania ściągów i gniazd oporowych; 

2) zamontowanie wszystkich ściągów i elementów oporowych w jednym poziomie ściany i wstępne skręcenie; 

3) przystąpienie do ściągania termicznego rozpoczynając od najniższego ściągu w obrębie ściany - w tym celu należy 

podgrzewać palnikiem gazowym równomiernie ściąg na całej długości (oprócz nagwintowanych końcówek) tak długo, aż 

wydłużenie wyniesie co najmniej 6mm, jednocześnie w trakcie podgrzewania należy sukcesywnie skręcać nakrętki; 

4) zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez powlekanie zestawem antykorozyjnym; 

5) zamurowanie bruzd i wnęk, otynkowanie zniszczonych elementów ściany; 

6) przystąpienie do prac związanych remontem elewacji. 

 
UWAGA: 
Przyjęto średnicę wszystkich ściągów jednakową ∅25mm z końcówkami gwintowanymi ∅27mm przyspawanymi do odcin-
ków prostych ściągów. Na końcach zastosować nakrętkę + kontrę z podkładką.  
Wszystkie elementy stalowe ściągów wykonać ze stali spawalnej St3S-b. Pręty stalowe pospawać ze sobą na odpowiednią 
długość poprzez spoiny czołowe na pełny przetop z dodatkowym wzmocnieniem z rury stalowej grubościennej średnicy 
wewn. 25 mm i grubości ścianki min 5 mm. Przed zamurowaniem ściągów i elementów oporowych należy wszystkie ele-
menty stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
 
5. SCHODY ZEWNĘTRZNE 
Żelbetowe, monolityczne, jednobiegowe, grubość płyty 15 cm, zbrojone prętami Ø10 stal AIIIN (BSt500S), otulenie 25 mm, 
beton C20/25 (B25). Schody wykonać na deskowaniu traconym. Zbrojenie poprzeczne schodów z prętów Ø10 stal AIIIN 
(BSt500S) co 25 cm, na zbrojeniu dolnym spocznika zbrojenie rozdzielcze zagęścić do połowy. Oparcie schodów na ścianie 
piwnicznej. Schody wykończyć płytami granitowymi gr 3 cm płomieniowanymi. 
 
 
6. ZABEZPIECZENIE OKIEN 
Likwidacja istniejących krat okiennych i zabezpieczeń na parterze i piętrze, montaż nowych zabezpieczeń we wszystkich 
oknach parteru i piętra (poza klatką schodową) w postaci dwóch profili prostokątnych 40x20 ze stali nierdzewnej, kotwionych 
do ościeży. 
 
 
7. TYNKI ZEWNĘTRZNE 
Ściany: cementowo–wapienny istniejący, uzupełnienie wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta oraz oznaczeniami 
zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji technicznej. Na elewacjach szczytowych uzupełnienia istniejącego ocieplenia 
wraz z odtworzeniem tynku cienkowarstwowego. 
Kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową projektu – ostateczny odcień kolorów należy uzgodnić z Inwestorem lub Projek-
tantem wg palety barw producenta wybranego przez Wykonawcę. 
 
 
8. STOLARKA 
Okno piwniczne: nietypowe PVC w kolorze białym, o współczynniku przenikalności cieplnej UW≤0,9W/m2K, szklenie pa-
kietem trójszybowym. Drzwiowa: istniejąca, bez zmian. 
 
 
9. PARAPETY 
Zewnętrzne istniejące, w projektowanym oknie piwnicznym z blachy ocynkowanej powlekanej, analogicznie do pozostałych 
parapetów w obiekcie.  
 
 
10. COKÓŁ 
Tynk cementowy istniejący. 
 
 
11. MALOWANIE 
Powierzchnie zewnętrzne ścian malowane 2x farbą elewacyjną sylikonową, po wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowa-
niu podłoża. 
 
 
12. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Wszystkie roboty blacharskie wykonać z blachy tytanowo cynkowej połączonej za pomocą lutowania. 


