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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 
1.0 WSTĘP 
  
 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA HYDROIZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN 
PIWNICZNYCH I WYMIANY STOLARKI W BUDYNKU MIESZKALNYM, GDAŃSK UL. BI-
SKUPIA 33. 

UL. BISKUPIA 33,  branża architektura i konstrukcja. 
1.1 Podstawa opracowania. 
 - Umowa nr 68/2018   
 - Program Inwestora 
 - Projekt budowlany 
 - Uzgodnienia prac projektowych dokonane w czasie opracowania projektu 
 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa  do celów projektowych w skali 1:500 
 - Obowiązujące przepisy i normy związane: 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepi-
sami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane. Specyfikacje Techniczne w 
różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam 
one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie póź-
niej niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystę-
pują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Eu-
ropejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST. 
 Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach ww. Umowy. 
 

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa  Biskupia 33 w Gdańsku reprezentowana 
przez: Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 
ul. Biegańskiego 10 paw. 21, 80-807 Gdańsk 

 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych: 
Specyfikacje Techniczne należy odczytać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
punkcie 2.0. jako część Dokumentacji Projektowej i Przetargowej. 
 
Ogólny zakres robót: 

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji ni-
skociśnieniowej, 

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ścian fundamentowych metodą odsłonięcia 
odcinkowego ściany i nakładania izolacji typu szpachlowego lub bitumicznego 

• Wymiana stolarki okiennej okiennej i drzwiowej w części piwnicznej 
• Remont doświetli piwnicznych  

Zaprojektowane rozwiązania opracowano szczegółowo na rysunkach 
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1.3.  Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa objęta ST zawiera następujące części: 

  

PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA HYDROIZOLA-
CJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNICZNYCH I 
WYMIANY STOLARKI W BUDYNKU MIESZKALNYM, 
GDAŃSK UL. BISKUPIA 33. 

 

branża  

architektura i  

konstrukcja 

1.3.1.  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
Wykonawcy startujący w przetargu będą mieli możliwość zapoznania się z pełną Dokumentacją 
Projektową na Roboty objęte przedmiotem Umowy (w wersji elektronicznej nieedytowalnej) do 
przygotowania oferty. Dokumentacja projektowa opublikowana zostanie na stronie internetowej 
Zamawiającego w chwili ogłoszenia przetargu. W okresie przygotowania oferty może zostać 
zorganizowana wizja lokalna. 
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu 
Umowy nie może być wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inspektora 
Nadzoru, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykona-
niem przedmiotu Umowy. 

1.3.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robót w uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru, jak i również organizację terenu budowy i zaplecza budowy 
Wykonawcy, projekt zasilania w energię elektryczną terenu budowy oraz program za-
pewnienia jakości robót. Koszt powyższych opracowań należy uwzględnić w cenie 
ofertowej. 

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót 
gwarantujący ciągłość wykonywanych prac. Zasady wykonania harmonogramu uregu-
luje umowa z Wykonawcą. 

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację powyko-
nawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

-   Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wyko-
nawcy wynikającej z postanowień Umowy. 

1.4.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Z wyjątkiem, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonaw-
ca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z Umową. 
Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru we 
wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie czy były one wymienione w Umowie czy 
nie. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez In-
spektora Nadzoru są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jed-
nym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich do-
kumentach. Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub 
braków w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu wi-
nien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  Cechy Mate-
riałów i Elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określony-
mi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tole-
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rancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało 
wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione in-
nymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Każda 
z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie.  Tablicę informacyjną 
umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na 
wysokości umożliwiającej jej odczytanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyj-
nych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 

1.6.  Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
i stosować je w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie na-
stępujących warunków: 
- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
-  praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczysz-

czeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
- podejmie odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materia-

łami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami. 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami. 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w od-
powiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-
stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

1.7.  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.W pomieszczeniach biu-
rowych i magazynach oraz w maszynie i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą skła-
dowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót przez osoby (firmy) podległe Wykonawcy. 

1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 

1.9.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bez-
pieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitar-
ne. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy, w trakcie realizacji robót  pomieszczenie  na cele 
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socjalne; Wykonawca będzie musiał na swój koszt zorganizować tymczasowe zaplecze dla wy-
konywania robót. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
Sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie Budowy. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wyko-
nawcę w cenach jednostkowych robót. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie prze-
pisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjal-
nymi.  W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze. 
- urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp. 
- dojścia na budowę i oświetlenie. 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym stołówki,  umy-
walnie i toalety. 
- środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wy-
mogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracowników oraz wa-
runki socjalne są spełnione. 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostroż-
ności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i zapewnić posiadanie odpowiedniego Sprzętu mo-
nitorowania i ratunkowego. 
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić sporzą-
dzanie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając spe-
cyfikę przedmiotu Umowy i warunki prowadzenia robót  (zgodnie z odpowiednimi przepisami). 

1.10.  Prowadzenie robót 
 Zakres robót objęty Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
1.10.1. Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją.  
 Zakresem rzeczowym niniejszych robót jest wykonanie 

HYDROIZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ 
WRAZ DOCIEPLENIEM FRONTOWEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ 
I REMONTEM SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
GDAŃSK UL. BISKUPIA 4  
Informacje pozostałe. 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy należy traktować jako integralną część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami dokumentacji technicznej i specyfikacji, w 
których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 
30 dni przed zamknięciem przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 
wykonywać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jaki-
kolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materia-
ły, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter nie-
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bezpieczny zanika., n.p. materiały pylące') mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą speł-
nione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Za-
mawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wy-
magają tego odpowiednie przepisy. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, do-
puszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

1.10.2. Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materia-
łów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami warunków Umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumenta-
cji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) przez Wyko-
nawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez In-
spektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowaniach w Umowie, Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Robo-
ty. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

1.10.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Umowa określa zakres prac, teren przekazany pod 
budowę, teren przekazany pod zaplecze i możliwość korzystania z mediów. W czasie przekaza-
nia terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
- dokumentacje techniczną określoną w 1.3 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót: do  realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
1.10.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego od-
bioru robót, Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satys-
fakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w ja-
kimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma, wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki dro-
gowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządza-
jącego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót 
za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na, terenie bu-
dowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczę-
ciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją urnowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilo-
ściach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgod-
nie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
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podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właści-
cielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczo-
nym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały wła-
ściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, 
gdy wystąpi kolizja z istniejącymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o jej wy-
stąpieniu oraz uzyskać przed rozpoczęciem ewentualnych prac przy jej usuwaniu akceptację 
Projektanta. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instala-
cjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 

1.10.5. Lokalizacja i dostęp do terenu Budowy. 
Terenem Budowy są  
DZIAŁKA NR 131, 117/1 OBRĘB 080 

GDAŃSK ul. BISKUPIA 33. 

Dojazd do budowy drogą gminną: ul. Biskupia. 

1.10.6. Korespondencja dotycząca Budowy. 
W specyfikacji przetargowej na roboty budowlane Zamawiający, poda stosowny adres do ko-
respondencji. 

1.10.7. Określenia podstawowe. 
Użyte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozu-
mieć w każdym przypadku następująco: 
- Teren Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostęp-

nione przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w 
Kontrakcie jako część Placu Budowy. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, słu-
żące do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz 
oceną jakości materiałów i robót. 

- Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 

- Dokumentacja Projektowa – wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowe-
go wykonania przedmiotu Umowy zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, 
normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z Umową jak również przez Wykonaw-
cę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

- Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę, ale nie 
stanowiący część jego oferty, ponieważ Zamawiający przewidział wynagrodzenie ry-
czałtowe. 

- Siła Wyższa – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, docho-
wując należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać. 

- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobują-
cych zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
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wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). Jeśli 
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wyda-
wania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(Informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  

- Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-
kazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces i usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami norma-
tywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
nictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

- Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wy-
rób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami norma-
tywnymi. 

- Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem 
Izby, która jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.  

- Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna organizująca realizację inwestycji powołana przez 
inwestora dla określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

- Użytkownik – podmiot gospodarczy odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie i eks-
ploatację obiektu budowlanego.  

1.11.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzającym realizacją umowy jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realiza-
cją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
2.0  MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
- nowe i nie używane. 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfika-

cjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów. 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty bezpieczeń-
stwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych mate-
riałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po za-
kończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
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przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych or-
ganów administracji państwowej. 

2.2.  Źródła pozyskiwania materiałów. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia, instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfika-
cjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidy-
wanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To sarno dotyczy in-
stalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źró-
dła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji tech-
nicznej, 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wyko-
rzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy mate-
riałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pocho-
dzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy co najmniej 
na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. Zatwierdzenie poszczególnych 
częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.3.  Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji i 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału że-
by sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów.  

2.4.  Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymaga-
ne są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jed-
noznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządza-
jący realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwier-
dzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfika-
cjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posia-
dające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realiza-
cją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwo-
ści przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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2.5.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi spe-
cyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być od-
powiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykony-
wanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzą-
dzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłaco-
ne. 

2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wyko-
nywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i wła-
ściwości były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwot-
nego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający wskaże Wykonawcy od-
powiednie miejsce na placu budowy lub w jego pobliżu, które Wykonawca odpowiednio wy-
grodzi i oznakuje. 
Gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą wywożony z terenu placu budowy. 

 
 
3.0  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko., Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
 
 
4.0  TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków Transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie, na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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W trakcie prowadzenia prac wszelki transport ludzi, materiałów oraz sprzętu na zewnątrz budynku. 
 
 
5.0  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.1.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi, dokumentami 
5.1.1.  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy 
do akceptacji następujących dokumentów: 
- Projekt organizacji robót, 
- Szczegółowy harmonogram robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5.1.2.  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany zapisów Umo-
wy oraz do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zapla-
nowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg dojazdowych 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
5.1.3.  Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Na podstawie dyrektywnego 
harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją Umowy do zatwierdze-
nia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warun-
ków Umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych propono-
wany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań. Zgodnie z postanowieniami umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

5.1.4.  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących prze-
pisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, pro-
gram zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nic pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speł-
niają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

5.2.  Dokumenty budowy. 
5.2.1.  Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym prawnym obowiązującym dokumentem budowy prowadzo-
nym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończe-
nia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obo-
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wiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 19.11.01), Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bez-
pieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-
niem budową. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do zakończe-
nia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku 
Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenie bu-
dowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpi-
su z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w po-
rządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych do dokonywania wpisów do 
Dziennika Budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
- datę przekazywania Wykonawcy zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru niezbęd-

nych Projektów Wykonawczych. 
- datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogra-

mu Robót. 
- terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót. 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz osób uczestniczących w proce-
sie realizacji inwestycji. 

- daty i przyczyny wstrzymania Robót. 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów czę-

ściowych i końcowych. 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą. 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-

jektowej. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nych Robót. 
- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót. 
- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 

Prawo Budowlane. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Kierownika Budowy z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora 
Nadzoru do zajęcia stanowiska Projektant dokonuje wpisów do Dziennika Budowy w ramach 
przepisów Ustawy Prawo Budowlane. 

5.2.2.  Księga Obmiarów (uwaga: nie dotyczy prac które zostaną określone w Umowie w ramach roz-
liczenia ryczałtowego). Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie fak-
tycznych ilości wykonanych Robót, jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

12



 

 

 
 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
  

 
architekt Wanda Grodzka   

 
/ fax. 
/ fax. 
e-mail 

502-52-18-36 
58/342-19-31 
58/343-14-04 

pracownia@zut.gda.pl 
 

 

 
 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

5.2.3.  Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone przez kierownika budowy. Dokumenty te stano-
wić będą załączniki do odbioru Robót. 

5.2.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych następujące dokumenty: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy  
- Pozwolenie na budowę. 
- Protokóły przekazania Terenu Budowy. 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
- Świadectwa Przejęcia Robót. 
- Protokóły z narad i ustaleń. 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru  
- Protokoły odbioru robót 
- Opinie ekspertów i konsultantów 
- Korespondencja na budowie. 

5.2.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpie-
czonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglą-
du zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy je 
również udostępniać Zamawiającemu oraz innym organom do tego upoważnionym na ich ży-
czenie. 

5.2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostar-
czania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na adres budowy. Przedkładane dane winny być na tyle szcze-
gółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów mate-
riałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu 
na kwotę zawartą w Umowie i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez Wykonawcę. 

5.2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub. opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpo-
wiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 
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z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia ter-
minów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) eg-
zemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robo-
cze będą przedkładane zarządzającemu realizacją urnowy w odpowiednim terminie tak, by za-
pewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koor-
dynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie nie-
zbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wyko-
nawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji: 
- Nr umowy: 
- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu 
- Numer dokumentu lub rysunku 
- Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy Numer rozdziału i pozycji 

w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  
- Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku ro-
boczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził: on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzglę-
dem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

5.2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót: budowlanych i montażowych, kolej-
ność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.1.10.2. Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wyma-
ganiami Umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wy-
konawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją Umowy. 

5.3.  Dokumenty Przejęcia Robót. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzo-
ne wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą nanie-

sienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną. 

- Inwentaryzację powykonawczą. 
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
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- Dziennik Budowy 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
- Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości w tym między inny-

mi: 
- Pomiary badań elektrycznych 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
- Sprawozdanie techniczne z rozruchu 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń  
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej, 

przez Inspektora Nadzoru. 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

5.4.  Dokumentacja powykonawcza. 
- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzony-

mi robotami. 
- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 

być przygotowana nowa dokumentacja. 
- Cała dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w 2 (dwóch) egz. i zatwier-

dzona przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarzą-
dzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu doko-
nania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

5.4.1.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instruk-
cji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 
lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wyko-
nane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez za-
rządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wyko-
nawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać min. następujące informacje: 
- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urzą-

dzenia 
- Spis treści 
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
- Gwarancje producenta 
- Wykresy i ilustracje 
- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- Dane o osiągach i wielkości nominalne 
- Instrukcje instalacyjne 
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- Procedura rozruchu 
- Właściwa regulacja 
- Procedury testowania 
- Zasady eksploatacji 
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
- Środki ostrożności 
- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki mon-

tażowe z: numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub na-
oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  często-
tliwością smarowania 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterują-
cych i alarmowych 

- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i. uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akce-
soriów i elementów dodatkowych. 

5.5.  Elementy dodatkowe 
Wszystkie roboty związane z elementami nie kwalifikującymi się do prac objętych szczegóło-
wymi specyfikacjami technicznymi.  

 
6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zapewnienie jakości robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Spe-

cyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nad-
zoru. Przy zapewnieniu jakości wykonania robót należy uwzględnić: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
- zasady BHP. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych Robót. 
- wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 w część szczegółowej dla każdego rodzaju robót następujące dane: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
- rodzaje i ilość środków Transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku Materia-

łów, itp. 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas Trans-
portu. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-
zacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jako-
ści Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, Labo-
ratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami Umowy. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 
i Sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. Inspektora Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, Sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich ja-
kości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostar-
czone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzony zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w  Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do jego akceptacji. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przed-
stawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający reali-
zacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich in-
spekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persone-
lu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, ze mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do ro-
bót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wy-
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konawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, niepóźnej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związa-
ne z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek, i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzone-
go przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wy-
maganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wyko-
nawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić ba-
dania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegóło-
wymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub do-
datkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.5.  Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca za-
pewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Ma-
teriałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej na pod-
stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania nie-
zależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewia-
rygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu Laboratorium prze-
prowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności Materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania pró-
bek poniesie Wykonawca. 

6.7.  Atesty jakości materiałów i sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każ-
da partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez produ-
centa, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą do-
starczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich peł-
ną zgodność z warunkami zawartymi w Umowie. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgod-
ność ich właściwościami ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urzą-
dzenia zostaną odrzucone. 

 
 
7.0  OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przed-
miarze Robót. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. Wyniki ob-
miaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach poda-
nych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obo-
wiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 
Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiar robót ma za za-
danie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywa-
ne do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego re-
alizacją umowy. 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. Jeżeli Specyfikacje Technicz-
ne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Robo-
ty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru. 

7.3.  Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, łub w innym czasie, określo-
nym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Ob-
miary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót za-
nikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 

7.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi po-
siadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają na-
stępującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonaw-
cy: 
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- przejęcie odcinka (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) lub całości Ro-

bót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Ro-
bót), 

- odbiór końcowy wraz z przejęciem i przekazaniem do eksploatacji (po wykonaniu za-
mówienia), 

- odbiór ostateczny  (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypeł-
nienia Gwarancji), 

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Umowy. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed Odbio-
rem. 

8.3.  Odbiór końcowy robót  
Odbiór ko0ńcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja odbiera-
jąca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-
wą i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 
Przeprowadzony na zasadach odbioru końcowego punkt 8.3. Przeprowadzony po upływie gwa-
rancji na wykonanie zamówienia oraz wraz w wykonanymi poprawkami gwarancyjnymi zgło-
szonymi przez użytkownika w trakcie użytkowania. Odbiór ostateczny robót stanowi podstawę 
do zwolnienia zabezpieczonych środków wg. umowy jak kwota zabezpieczona przez zmawiają-
cego w ramach zabezpieczenia gwarancyjnego. 

 
 
9.0  ZASADY PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności regulować będą odrębne dokumenty przygotowane oraz dostarczone przez zamawiają-
cego stanowiące obok dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej załącznik do Umowy. 
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Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe z roboty przewidziane w kontrakcie, a nie wycenę 
na podstawie obmiarów. 
 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt 1.3 
10.2. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normaty-
wami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone Wszystkie najważniejsze przepisy i normy 
dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 

10.3. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez wła-
dze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko, 
- Ustawa Prawo geodezyjne t kartograficzne, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa, w sprawie dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wyko-
nywania robót budowlanych, 

- Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpo-
wiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 

nazwa projektu:  

PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA HYDROIZOLACJI PIONOWEJ I  
POZIOMEJ ŚCIAN PIWNICZNYCH I WYMIANY STOLARKI W BUDYNKU  

MIESZKALNYM, GDAŃSK UL. BISKUPIA 33     
Inwestor:  

Wspólnota Mieszkaniowa  Biskupia 33 w Gdańsku 
reprezentowana przez: 

Biuro Zarządu Nieruchomościami ,,BIZAN" 
ul. Biegańskiego 10 paw. 21 

80-807 Gdańsk 
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ROZDZIAŁ I 

 

 

 

 

 

 
KOD CPV 45000000-7 
KOD CPV 45111200-0  ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIU  WYKOPÓW PRZY  
    FUNDAMENTACH 
KOD CVP 45320000-6  HYDROIZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
KOD CVP 45 453 000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
KOD CVP 45 421 100 -5  INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH 

ELEMENTÓW 
KOD CVP  45 443 000   ROBOTY ELEWACYJNE  
KOD CVP 45 410 000 - 4  TYNKOWANIE 
KOD CVP 45 340 000 - 2  INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU 

OCHRONNEGO 
CPV 45261310-0 Obróbki blacharskie   
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1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian 
fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie budowlanym. 

 Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. Roboty obejmują odkopanie ścian 

fundamentowych, oczyszczenie ich, ułożenie tynku mineralnego i nowej izolacji 
pionowej.  
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy przy pracach izolacji ścian fundamentowych w obiektach 
budowlanych i obejmują: 

− Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) 

− Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych 

− Wykonanie hydroizolacji poziomej ścian fundamentowych  

− Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

− Zasypanie wykopów 

− Naprawa/miejscowa wymiana uszkodzonych elementów ściany fundamentowej 
wraz z jej impregnacją 

− Wykonanie obróbek blacharskich 

− Remont schodów wejściowych  

− Wymiana stolarki okiennej  

− Remont studzienek doświetlających okien piwnicznych 
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1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-
wysokościowy, nachylenie skarp roboczych w wykopach, szczegółowe warunki 
techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: ls=pd/ps gdzie: 
pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ps- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931 -12 [5] 
(Mg/m3). 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: U=d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany, jako kompletny system i 
składający się, minimum, z następujących składników: zaprawy klejącej i łączników 
mechanicznych systemu, materiału do izolacji cieplnej, jednej lub większej liczby 
określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
warstwy wykończeniowej systemu. 
Podłoże - powierzchnia istniejącej ściany, pokryta tynkiem mineralnym i/lub powłokami 
farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ogólnymi 
wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru robót. 

1.6. Dodatkowo z uwagi na roboty wyszczególnione w ST  

Wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c) Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− Możliwością powstania pożaru. 

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót oraz. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca ma stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków. 

2.0  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

 Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB 
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 Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich 
normach lub aprobatach Itb dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz zgodne z Zaleceniami producenta. 
 Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany producenta. Wszystkie stosowane materiały przed wbudowaniem należy 
przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z aprobatami, atestami, 
kartami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

2.2. Certyfikaty materiałów 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania powłok hydroizolacyjnych powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

− Oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

− Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", 

− Jedną aprobatę techniczną dot. konkretnego systemu warstwy termoizolacyjnych. 
Ew zbioru aprobat poszczególnych elementów składających się na jeden 
konkretny system. 
 

 Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych. 

Izolacja wykonana ma zostać metodą systemową. Znaczy to, że dobór zarówno 
materiałów głównych, jaki i pomocniczych określać będą warunki wykonania izolacji w 
wybranym systemie. 

2.3. Grunty  

Źródła uzyskania  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w 
czasie postępu robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
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terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.4. Projektowane prace  

2.4.1. Izolacje wodoszczelne 

HYDROIZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 

 Hydroizolację pionową ścian fundamentowych wykonywać po 
przeprowadzeniu prac naprawczych i wzmacniających ścianę ( czyszczenie, dezynfekcja, 
odsalanie muru, wykonaniu przeszycia rys i pęknięć w murze oraz uzupełnieniu i 
wzmocnieniu materiału ceglanego i spoin) oraz po wykonaniu izolacji poziomej ściany. 
Po wykonaniu w/w robót na oczyszczonej ścianie wykonujemy warstwę wyrównawczą o 
średniej grubości ok. 1cm z tynku podkładowego i magazynującego sole (w strefie 
cokołowej – ponad poziomem gruntu- grubość tynku powiększyć o grubość warstwy 
hydroizolacji). Przed wykonaniem tynków należy usunąć spoiny na głęb. min. 2cm, a 
następnie wypełnić spoiny łącznie z wykonywaniem tynku podkładowego; tynk 
podkładowy - mineralny, nie zawierający cementu, podkładowy, wyrównujący, 
solochłonny do murów wilgotnych. Następnie wykonujemy warstwę gruntującą, 
zapewniającą wstępne uszczelnienie - najpierw należy spryskać powierzchnię preparatem 
zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego, a po ok. 20 minutach nanieść 
pędzlem warstwę cementowego szlamu uszczelniającego (grubości warstw i 
zużycie materiałów należy dobierać na podstawie wytycznych technologicznych 
producenta preparatów) . W miejscu ewentualnego poszerzenia muru fundamentowego 
wykonać fasetę ochronną z zaprawy zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne 
kruszywa mineralne, modyfikowanej tworzywami sztucznymi. 
Następnie wykonujemy dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną 
bitumiczną modyfikowaną tworzywami sztucznymi, z zawartością wypełniaczy 
gumowych. Należy nałożyć taką grubość wyprawy, która zapewnia wykonanie izolacji 
typu ciężkiego ( izolacja typu ciężkiego gr. min. 3mm-nakładana w 3 warstwach, izolacja 
typu średniego gr. min. 2.5 mm-nakładana w 3 warstwach). Grubości warstw należy 
dobrać na podstawie wytycznych technologicznych producenta preparatów. 
Powłokę hydroizolacyjną gr.3 – 4 mm wykonać do poziomu gruntu. 
W przypadku dużego obciążenia wodą grubość powłoki po wyschnięciu musi wynosić co 
najmniej 4mm . 
Powłokę hydroizolacyjną na czas zasypywania wykopu lub przerw w robotach np. przed 
wykonaniem termoizolacji, osłonić folią ochronną : 2x folia PE gr. min. 0.2mm lub 1x folią 
„kubełkową”. 
Należy również przeprowadzić hydrofobizację strefy cokołowej murów ścian 
zewnętrznych na wys.50cm nad poziomem przyległego gruntu przez zastosowanie 
warstwy szlamu uszczelniającego na tynku wyrównującym. 
UWAGA: Należy ściśle przestrzegać wytycznych technologicznych producentów 
wybranych preparatów zawartych w kartach technicznych, instrukcjach technicznych i 
innych dokumentach produktowych oraz instrukcji udzielonych przez technologa 
producenta w trakcie konsultacji na budowie, w szczególności dotyczących sposobu 
przygotowania podłoża, sposobu, kolejności oraz odstepów czasowych przy aplikacji 
poszczególnych warstw i preparatów a także dotyczących sposobów zabezpieczenia 
wykonanych robót przed uszkodzeniami w dalszych etapach budowy. 
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HYDROIZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 
Przepona pozioma - metoda iniekcji niskociśnieniowej; preparat na bazie silanów, 
aplikowany do otworów o średnicy 15 mm (dopuszczalne 10 – 18 mm ) - wg specyfikacji 
producenta , wykonanych przez co najmniej dwie warstwy cegły i dwie warstwy spoin 
poziomych. 
Pas iniekcji ok.30 cm wzdłuż otworów powinien być odpowiednio przygotowany i 
doszczelniony. Wszystkie luźne fugi uzupełnić w całości zaprawą uszczelniającą lub 
środkiem szlamowym. 
Przygotowanie materiału iniekcyjnego należy wykonać wg instrukcji producenta. 
Otwory wykonać pod kątem 20 stopni w dół (dla ścian o grubości do 60 cm – bez 
tynków), od strony zewnętrznej ściany fundamentowej, w odstępach 10-12 cm; na 
głębokość równą grubości muru pomniejszoną o 5 cm. Oś góry otworów od strony zewn. 
w ścianie fund. na wysokości 25cm ponad poziomem posadzki piwnicy, dół otworów od 
strony wewnętrznej na wysokości ok. 5 cm.  
W przypadku stwierdzenia wykonywania iniekcji w ścianach grubszych niż 60cm (grubość 
ściany bez tynków) wykonać otwory z nachyleniem ok. 15O z obu stron ściany na 
głębokość 2/3 grubości ściany. 
Otwory wiercone od zewnątrz i od wewnątrz winny być lokalizowane "mijankowo". 
Po wykonaniu otworów należy oczyścić je z resztek materiału poprzez przedmuchanie ich 
sprężonym, czystym powietrzem- bez drobin oleju. W wykonanych otworach montować 
pakery do wprowadzenia iniektu. 
Wprowadzenie iniektu – iniekcję przeciw kapilarnemu podciąganiu wody wykonać 
preparatem wodorozpuszczalnym na bazie silanów (hydrofobowe związki kwasu 
krzemowego), silnie hydrofobizującm, o dużych zdolnościach penetracyjnych, 
przeznaczonym do stosowania w murach silnie zawilgoconych o duże grubości. Pożądany 
czas wiązania ok. 24 godzin. 
Wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem - wg specyfikacji producenta. 
Po wykonaniu iniekcji i upłynięciu odpowiedniej przerwy technologicznej pakery usunąć. 
Pozostałe przestrzenie otworów poiniekcyjnych suspendować (wypełnić) zaprawami 
kompatybilnymi z preparatem iniekcyjnym (bezskurczową zaprawą suspensyjną 
przeznaczoną do stosowania w starych murach,odporna na działanie siarczanów, bez 
zawartości związków chloru, płynną) – wg odpowiednich zaleceń producenta.  
Suspensją wypełnić otwory do zlicowania z murem , a po zakończeniu jej wiązania zakryć 
tynkiem. 
 

 
 

2.4.2. Mineralny cienkowarstwowy tynk mozaikowy: 

WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Silikonowy (lub dpopuszcza się też silikatowy) tynk cienkowarstwowy , struktura 
„kamyczkowa”. 
Średnica ziaren kruszywa w tynku – 1-2mm. Przyczepność tynku minimum 0,60 MPa. 
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ok.1,70 g/m2. Tynk powinien być 
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (współczynnik przenikania pary większy od 15 g/m2) 
oraz odporny na grzyby pleśniowe, zawierać dodatki biobójcze. 
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po 
jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 
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optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba 
odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h). Po upływie tego 
okresu można przystąpić do nakładania tynku. 
Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie, płasko 
trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów 
packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w 
tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej 
płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. 
MALOWANIE TYNKU FARBĄ SILIKONOWĄ 
Powłoka malarska –– farba silikonowa modyfikowana, na bazie dyspersji polimerowej. 
Farba powinna być paroprzepuszczalna (współczynnik przenikania pary większy od 15 
g/m2). Klasa reakcji na ogień A1. Farba hydrofobowa, musi zawierać dodatki biobójcze. 
Kolorystyka: kolor zbliżony do RAL 7023. 
Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nakładać farbę w dwóch warstwach za pomocą 
pędzla, wałka lub przez natrysk. Przy czym, drugą warstwę farby nanosić dopiero po 
całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Czas schnięcia zależy od rodzaju farby i 
jest podany na opakowaniu produktu. 
Temperatura przygotowania i nakładania farby wynosi od +5 do +25°C. 
UWAGA! Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak właściwej cyrkulacji 
powietrza wydłużają czas wysychania farby. Przed wstępnym stwardnieniem farby, 
należy chronić pomalowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi. 
UWAGA! Nie dopuszcza się mieszania systemów różnych producentów w ramach 
metody „lekkiej-mokrej” (B.S.O.). Powinien zostać zastosowany zestaw materiałów 
dopuszczalnych wg. wybranego systemu jednego producenta. 
 
 

2.2.3 Wymiana stolarki okiennej w ścianach piwnic 
 

2.4 Materiały – obróbki blacharskie 
2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Części Ogólnej. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć 
m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
norm polskich,  
– Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych.  
2.5.2 Rodzaje materiałów  
  Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
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dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 Blacha tytanowo-cynkowa:  
Blacha  tytanowo-cynkowa   płaska powinna odpowiadać normami PN-EN 988 i PN-
EN1179. 
Grubość blachy 0,65mm , patynowana ( matowa),  kolor naturalny 
Deklarowany skład chemiczny: 
-  miedź (Cu) – 0,1-0,18 %, 
-  tytan (Ti) – 0,07-0,12% 
-  aluminium (Al.) max 0,015%  
 -  reszta – cynk gatunku Z1 wg PN-EN 1179 (99,995% Zn) zabezpieczające. 
Asortyment: 
-  arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1000x3000 mm. 
-  taśmy w kręgach, szerokość 200-1000mm 
 
 
2.4.7. REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH: 
Schody wejściowe - istniejące schody zewnętrzne, wejściowe do budynku są w stanie 
dobrym. Rozebrane fragmenty schodów odtworzyć wykorzystując istniejące stpnie 
kamienne. Sciany fundamentowe schodów rozebrać a następnie wykonać na nowo z 
bloczków B20 na zaprawie cementowo-wapiennej i zaizolować  jak ściany zewnętrzne. 
 

 
 

2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 

Wyroby do robót mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 

− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.6. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
ociepleniowych 

  Wszystkie materiały powinny być dostarczano w oryginalnych 
opakowaniach i przechowywane zgodnie z Instrukcja, producenta oraz odpowiednią 
Aprobatą Techniczna. 
 Podstawowa zasady przechowywania: 

− środki gruntujące, gotowa masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w 
uczelnio zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
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nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

− materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta 

− izolacja termiczna - płyty ze polistyrenu przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych 

− siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3.0  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Według wytycznych Części ogólnej STWiORB.  
 Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
Roboty można wykonywać przy użyciu elektronarzędzi ręcznych nie dopuszczając do 
nadmiernego obciążenia istniejącej konstrukcji. 
 
 
 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki, itp.). 

3.3. Sprzęt do wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych 

 Do wykonania hydroizolacji niewymagane są specjalistyczne narzędzia chyba, że 
wymagać tego będzie przyjęty przez Inspektora nadzoru system wykonania izolacji 
wodnej. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót 
związanych z wykonywaniem izolacji z polistyrenu ekstrudowanego, tynku oraz masy 
kauczukowo-bitumicznej.  

3.4. Sprzęt do wykonania termoizolacji ścian fundamentowych 

− Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

− Do transportu i przechowywania materiałów — opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o 
konsystencji past, 

− Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
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mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

− Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi I 
powierzchni płyt (Boniowanie), 

− Do mocowania płyt — wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

− Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 

− Pozostały sprzęt — przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp. 

 

3.5. Sprzęt do wymiany stolarki okiennej 

− - młotki  

− wkrętaki 

− drabiny 

− wiertarki 

− młotki kujące  

− kielnie 

− sprzęt do mieszania zaprawy 

− pace murarskie 

− sprzęt do spawania 

− sprzęt do lutowania 

− podesty 

 

3.6 Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Części Ogólnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 

3.6.1 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi 
tj. m.in.: 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków. 
 Zabrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu 
wysoką temperaturę jak np. szlifierki kątowe. 
 

3.7 Sprzęt do wykannaia poręczy i pochwytów: 

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.8 Sprzęt do remontu schodów 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 

w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 
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4.0  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
Transport urobku będzie musiał być wykonywany na bieżąco; niedopuszczalne jest jego 
składowanie przy wykopach; 

4.3. Transport i składowanie materiałów 

 Materiały główne oraz pomocnicze powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach polskich. 
 Materiały izolacyjne i nieodporne na obniżona temperaturę powinny być 
składowane na placu budowy w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utratą ich 
własności. Sprzęt i środki transportowe powinny być sprawne oraz odpowiadają 
warunkom bhp obowiązującym przy wykonywaniu robót izolacyjnych, jak i przy 
transporcie materiałów na placu budowy. 
 Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy i chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. Transport elementów odbywać się będzie na zewnątrz budynku. 
 Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wtóry 
drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta. 
Instrukcja przewozowa powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 
 Wszystkie materiały budowlane należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. 
W przypadku braku takich zaleceń materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się i uszkodzenia podczas 
transportu. 

4.4 Transport – obróbki blacharskie 
4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części Ogólnej. 
4.4.2 Transport materiałów:  
  Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

36



środki transportu: 
−  samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
−  samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
−  ciągnik kołowy z przyczepą.  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu.  

4.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

4.6 Transport – remont schodów 
Transport Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. Dobór środków 
transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

5.0  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Według wytycznych Części ogólnej STWiORB.  

5.2. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów przy fundamentach 

5.2.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem 
do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do 5cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 
10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1cm i - 3cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 
10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

W trakcie wykonywania wykopów należy uwzględnić zarówno prace 
termomodernizacyjne jak i elektryczne (doprowadzenie instalacji odgromowej do 
uziomów). 

5.2.2. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.2.3. Zalecenia dodatkowe   

Wykopy należy prowadzić w sposób niezakłócający komunikacji.  
Roboty wykonywane będą w obiekcie czynnym. Prace należy wykonać w sposób 

nieuciążliwy dla użytkowania obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Z 
zachowaniem szczególnej ostrożności przy realizacji robót ziemnych. W czasie 
wykonywania tych robót należy miejsca niebezpieczne ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przedstawionym planem BIOZ 
oraz z przepisami BHP, gdyż będą wykonywane w wykopach wąsko przestrzennych o 
głębokości większej niż 1m. 

5.3. Wymagania dla podłoży 

 Powierzchnie ścian powinny być wytrzymałe i równe, wolne od ostrych wklęśnięć 
i wypukłości. Ostre występy powyżej 1cm powinny zostać skute równo z powierzchnią 
ściany. Ostre krawędzie narożników zewnętrznych należy zfazować. Przed ułożeniem 
izolacji ściany należy wyrównać uzupełniając spoiny i wyrównując podłoże. 
 Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 
podłoża, a łatą kontrolną o długości 2m nie może być większy niż 5mm. Krawędzie, 
naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów należy zaokrąglić 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 
przekroju trójkątnym.  
 Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od 
resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
 

5.4 Wykonanie demontażu i montażu stolarki okiennej  

Montaż stolarki budowlanej 

Wymagania dotyczące montażu. 

Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 

− przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenia własne oraz inne obciążenia 
występujące podczas użytkowania, 

− luz między otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na 
zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany 
geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, 

− okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa 
przy normalnych warunkach atmosferycznych, 
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− luz pomiędzy oknem a ścianą powinien być wypełniony materiałem 
zapewniającym izolacyjność cieplną, przeciwdźwiękową i akustyczną, 

− parapety zewnętrzne winny być zamontowane tak aby zapewnić prawidłowe 
odprowadzenie wody z opadów atmosferycznych poza lico budynku, 

− okna i drzwi zewnętrzne powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na 
wewnętrznych powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych 
okna należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak 
najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany 
wielowarstwowej w strefie ocieplenia. 

Sposób montażu stolarki budowlanej. 

 Montaż stolarki polega na: 

− ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu z pomocą klinów, ścisków 
lub specjalnych poduszek montażowych; 

− wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy ścianą był jednakowy 
ze wszystkich stron; 

− trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych, 

− wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 

− zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów ( 
należy uważać aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie 
wygięła się); 

− uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym 
wypełniona będzie szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub 
zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na 
całej grubości ościeżnicy, 

− wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapet winien 
odprowadzać wodę na min. 3cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić  
min. 5% ; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili 
dylatacyjnych); 

− wykonanie  obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu 
okna w ościeży, na podkładzie z wyrównanej zaprawy  lub kleju, parapety 
drewniane za pomocą  wkrętów do wsporników mocujących; 

− Wykończenia ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z 
drewna lub tworzywa , które winny zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku i 
tynku,  można zastosować specjalne listwy przyokienne) 

− regulacji okuć (okna należy wyregulować tak aby bez trudu zamykały się i 
otwierały). 

− usunięcie odpadów sprzątnięcie wszelkich zanieczyszczeń  umycie okna. 
 

5.5 Wykonanie robót – obróbki blacharskie 
5.5.1  Wymagania ogólne dla podkładów : 
Blachy cynkowo-tytanowe stosowane w technice rąbkowej wymagają zastosowania 
podłoży pełnych, czyli takich, w których odległości pomiędzy elementami (deskami, 
płytami wiórowymi itp.) nie przekraczają 10 mm. Podkłady te przejmują obciążenia 
statyczne i powinny zostać zaprojektowane odpowiednio do wielkości i rodzaju obciążeń. 
Pokrycie blachami cynkowo-tytanowymi powinno mieć wyłącznie charakter  powłoki. 
Ponadto podłoże powinno być zawsze stabilne, trwałe, równe, czyste oraz powinno być 
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pozbawione wystających elementów mogących uszkodzić blachę  np.: gwoździe, 
zastygnięta zaprawa cementowa,  itp. 
.  
5.5 Wykonanie robót – remont schodów 

 Przed przystąpieniem do wykonania izolacji należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola powinna polegać na: - sprawdzeniu 
wymagań uprawnień ekipy wykonawczej (np. do pracy na wysokościach, do 
wykonywania robót ociepleniowych); - sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i 
maszyn służących do prac wykonawczych; - sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań 
roboczych; - sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. Kontrola 
wykonania poszczególnych elementów systemu, jak i całego systemu należy do 
wykonawcy. 

 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  

6.2. Badania i pomiary wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje 
tablica: 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1.Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, tatą o długości 3 
m lub poziomicą i niwelatorem w odstępach, 
co 20 m 2.Pomiar szerokości dna wykopu  

3.Pomiar rządnych powierzchni wykopu 
ziemnego  4.Pomiar równości powierzchni wykopu  

5.Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rządnych w odstępach, 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych  

Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10cm. 
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Rządne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rządnych projektowanych o 
więcej niż -3cm lub +1cm. 

Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łata. 3-metrową nie mogą 
przekraczać 3cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, niespełniające wymagań 
zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 

 

41



6.3. Badania i pomiary wykonywania robót 

6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji.  
 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
pokrycia oraz normami powołanymi w pkt. 10. niniejszej ST. 
 Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia. Sprawdzenie równości 
powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.  Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 

6.3.2. Kontrola wykonania pokryć 

 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikających 
(kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do 
właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

6.4. Kontrola jakości wymiany stolarki okiennej 

Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Według wytycznych Rozdziału I 

Kontrola jakości. 

Kontrola ościeży. 

Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie 
trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża musza być 
oczyszczone i nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i 
innych zanieczyszczeń obcych. 

Kontrola materiałów. 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna 
polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz 
materiałów przeznaczonych do jej montażu do obrotu, oraz daty przydatności do użycia 
(dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania). 
Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące  wymagania 
techniczno – użytkowe. 

− wytrzymałościowo – funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, 
sprawność działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą 
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skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny 
skrzydeł; 

− szczelności na wodę opadową, 

− szczelności na infiltrację powietrza; 

− izolacyjności termicznej 

− izolacyjności akustycznej 

− antykorozyjne 

− dotyczących materiałów i elementów składowych. 

Kontrola czasie wykonywania robót. 

 Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z projektem 
specyfikacją techniczną , instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 

Kontrola w czasie odbioru robót. 

W czasie odbioru robót kontroli podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją projektową 

− zgodność ze specyfikacją techniczną 

− jakość zastosowanych materiałów 

− jakość montażu stolarki 

− jakość połączenia ościeżnic z ościeżnicami 
Połączenie ościeżnic okien z ościeżnicami powinny spełniać wymagania dotyczące: 

− rozwiązań konstrukcyjnych ( tolerancje wymiarowe okien powinny być tak 
dobrane, aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego 
pracochłonności,  mocowania i połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami 
powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i 
uderzenia) 

− szczelności ( połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda 
spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 

− izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 

− izolacyjności akustycznej 

− korozji ( połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej 
korozję) 

− higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, 
grzybów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 

− własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, 
łuszczyć i odbarwiać) 

− trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, 
powinna odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych). 
 

6.5 Kontrola jakości – obróbki blacharskie 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania podkładó w pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
Kontrola wykonania pokryć : 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
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powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a)  w odniesieniu do prac  zanikających (kontrola międzyoperacyjna)  –  podczas 

wykonania prac pokrywczych,  
b)  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)  – po 

zakończeniu prac pokrywczych.  

 

7.0  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  

7.2. Obmiar robór ziemnych 

7.2.1. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bada obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój wg 
objętości wykopu w stanie rodzimym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, 
podanym w Tablicy 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

7.2.2. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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7.3. Obmiar robót  

7.3.1. Zasady obmiarowania 

 Jednostką obmiarową robót jest dla robót - krycie – m2 pokrytej powierzchni.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
 Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię 
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia każdego przekracza 0,50m2. 

7.4. Obmiar robót wymiany stolarki okiennej 

7.4.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.  

Według wytycznych Rozdziału I. 
7.4.2 Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej 

Jednostka obmiaru jest sztuka. 
 

7.5 Obmiar robót – obróbki blacharskie 
7.5.1 Jednostką obmiarową robót jest:  
–   dla robót – krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 
nie przekracza 0,50 m2,  

 
7.6. OBMIAR ROBÓT – poręcze i pchwyty 

Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach. 
 

7.7. Obmiar robót – remont schodów 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem. Obmiar powinien 
być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  

8.2. Podstawa odbioru 

 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Przy robotach związanych z izolacją pionową ścian fundamentowych elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża, układanie płyt izlacyjnych oraz warswy hydroizolacji. Ich 
odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem kolejnego etapu oraz ostatecznym 
zasypaniem wykopów przy fundamentach.  
 W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową 
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy 
określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.4. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
 Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.5. Odbiór końcowy 

 Odbiór stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
 Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze, 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
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− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

− protokóły odbioru podłoże, 

− protokóły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania i porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 
 Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcą dokument są kompletne i 
prawidłowe pod wzglądem merytorycznym. 
 Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić izolację i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości izolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru  
końcowego. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanychelementów, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

− W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

− Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji z zamówieniem. 
 Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wnętrz 
piwnicznych. W przypadku nie stwierdzenia przesiąknięć wykwitów lub zacieków 
sugerujących przerwanie izolacji należy przyjąć wynik odbioru, jako pozytywny. 
 Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
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8.7. Odbiór robót wymiany stolarki okiennej 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi ostatecznemu 

− odbiorowi końcowemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Zasady ogólne 

Według wytycznych Rozdziału I.  

Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 

d) Jakość i sposób osadzenia ościeżnic 
e) Uszczelnienia szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym(wstępnym) 
robót.  

Odbiór końcowy robót  

Zasady ogólne  

Według wytycznych Rozdziału I. 

Odbiorowi końcowemu przy montażu stolarki podlegają: 

f) jakość montażu (odchylenie od piony) max 2mm na 1m ościeżnicy nie więcej niż 
3mm na cała ościeżnicę, otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać, ani 
zamykać) 

g) stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, 
porysowań , uszkodzeń mechanicznych 

h) sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być 
płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki 

Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą; 

− dziennik budowy i rejestr obmiarów; 

− deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

− protokóły odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

8.8  odbiór robót obróbek blacharskich 
 

8.8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót   stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej  

8.8.2. Odbiór podkładu  
 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
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suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

8.8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

8.8.4. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
  Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.  
  Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu.  
8.8. 5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
c)  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów,  
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  
  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 

i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, pokrycie  nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości   pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc 

nie   odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.8.6 Odbiór pokrycia z blachy  
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 

rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  
 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
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8.8.7  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 

wietrzników, włazów itp.  
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych.  

8.8.8  Zakończenie odbioru  
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: – 

ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

8.9. ODBIÓR ROBÓT – poręcze i pochwyty 
Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru 
robót końcowych. Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane 
ustawienie poręczy należy uznać zazgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.10. Odbiór robót  -  remont schodów 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Zasady rozliczeń  

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  
8.2. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
   –   przygotowanie stanowiska roboczego,  
   -  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
   –   ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 –     zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
–   oczyszczenie i uporządkowanie stanowiska pracy.  

        8.3 Rynny i rury spustowe:  
Płaci się za ustaloną ilość „mb” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 

    -  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
   –   ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

–  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie 
połączeń,  
–  oczyszczenie  i uporządkowanie stanowiska pracy.  
8.4        PODSTAWA PŁATNOŚCI – pochwyty i poręcze: 

Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie 
niezbędnych czynników produkcji; przygotowanie otworów i montaż kotew 
wklejanych; wykonanie podlewek pod słupki, montaż balustrady zgodny z 
geometrią obiektu; oczyszczenie terenu robót; usunięcie zbędnych materiałów i 
odpadów poza teren budowy. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

− PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

− PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

− PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

− PN-B-0449 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

− PN-B-06050 Roboty ziemne  budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  

− PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 

− PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu Mechanicznego 

− PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki 

− PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy Norma ISO Seria 9000, 9001, 
9002, 9003, 9004  

− Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane 
przez poszczególnych producentów 

− PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

− PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana A1). 

− PN-EN 13499:2005 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

− PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

− PN-ISO 1791:1999 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 

− PN-B-02025:2001 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
od¬biorze. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewa¬nia 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych.PN-89/B-27617 Papa 

asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-61/B-10245 Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
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cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na 
ciągłym podłożu.  

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym 
podłożu.  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub 
ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  

PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub 
ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. PN-EN 
508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachystalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję.  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na 
korozję, układanych na ciągłym i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB podłożu.  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych 
na ciągłym podłożu.  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych.  

− PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
`   wymagania i badania 
Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1. 
Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 

8.2.3.2. 
Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433. 
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/ 
Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodności  /DU nr 166 poz. 1360/ 
Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU  z2003 nr 207 

poz.2016  z późniejszymi zmianami/ 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 2. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
zwykłego. 4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności. 5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do 
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betonów i zapraw. 
 

9.2. Inne dokumenty 

− [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 
1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 
881z  dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.Nr 
 19, póz. 177 z późn. zmianami). 

− [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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 póz. 953). 

− [3] 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 48 póz. 401). 

− Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
 zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz 
 Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

− Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
 budynków Warszawa 2002. 

− APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-2693/2005 - Zestaw wyrobów do 
 wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem "BOLIX". 

− APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-4193/2006 - Zestaw wyrobów do 
 wykonywania dociepleń budynków systemem "BOLIX S". 

− CERTYFIKAT ZKP Nr ITB-003/Z dla Zestawu wyrobów do wykonywania dociepleń 
 ścian zewnętrznych budynków systemem "BOLIX". 

− CERTYFIKAT ZKP Nr ITB-0046/Z dla Zestawu wyrobów do wykonywania 
 dociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem "BOLIX S". 

− Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0110 wg ETAG 004 -Złożony system 
 izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi BOLIX S 

− Certyfikaty ZKP WE 1488-CPD-0083 dla Złożonego systemu izolacji cieplnej z 
 wyprawami tynkarskimi BOLIX S 

− Certyfikaty zgodności WE 1488-CPD-0137/W 

− Badania odporności na grzyby pleśniowe materiału termoizolacyjnego NS-
613/A/07 

− Aprobata techniczna  ETA-09/0354 

− Atest Higieniczny HK/B/0220/01/2010 

− Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007 
 
Tablica. Podział gruntów na kategorie 
  Gęstość  Przeciętne  

  objętościowa  spulchnienie po  
Katego
ria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału w stanie  odspojeniu  
  naturalnym  w % od 

pierwotnej    kN/m3  objętości 

2  Piasek wilgotny  16,7  od 15 do 25  
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 Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne  

17,7  od 15 do 25  
 Żwir bez spoiwa lub mało-spoisty  16,7  od 15 do 25  
3  Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte  18,6  od 20 do 30  

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez  

  
 głazów  19,6  od 20 do 30  
 Mady i namuły gliniaste rzeczne  17,7  od 20 do 30  

  19,6   
4  Glina, glina ciężka i iły mało-wilgotne, półzwarte i zwarte  20,6  od 25 do 35  

 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 1 0% 
objętości  

  
 gruntu  16,7  od 25 do 35  
 gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg    

 
Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów 

przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych. 

Załączono jedynie rodzaje gruntów spodziewanych w trakcie odkopywania ścian 
piwnicznych budynku UM w Gdańsku. 
Tablica. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp.  
Wyszczególnienie 
właściwości  

Jednos tki  
Grupy gruntów  

   niewysadzin wątpliwe  wysadzinowe  

1  Rodzaj gruntu   - rumosz 
niegliniasty 
-żwir - 
pospółka - 
piasek 
gruby - 

- piasek 
pulasty - 
zwietrzelina 
gliniasta - 
żwir gliniasty 
- pospółka 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła - ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty bardzo wysadzinowe - 
piasek gliniasty - pył, pył 2  Zawartość cząstek < 

0,075 mm < 0,02mm  
%  <15 

 <3  
od 15 do 30 
 od 3 do 10  

>30 
>10  

3  Kapilarność bierna 
H   

m  <1,0  >1,0  >1,0  

4  Wskaźnik piaskowy 
WP  

 

>35  od 25 do 35  <25  
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