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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 
1.0 WSTĘP 
  
 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ  

BUDYNKU WIELORODZINNEGO  PRZY ULICY BISKUPIEJ 34 W GDAŃSKU,  
 branża architektura i konstrukcja. 
1.1 Podstawa opracowania. 
 - Umowa. 
 - 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 34 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. 
Projektuje się budowę polegającą na wykonaniu:  
·  naprawa/miejscowa wymiana uszkodzonych elementów ściany fundamentowej wraz z jej 
impregnacją , 
·  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej frontowej, zewnętrznej ściany 
fundamentowej, 
·  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej frontowej ściany fundamentowej 
- remont elewacji frontowej. 
  
Zaprojektowane rozwiązania opracowano szczegółowo na rysunkach 
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1.3.  Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa objęta ST zawiera następujące części: 

  

PROJEKT BUDOWLANY 

REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ  

BUDYNKU WIELORODZINNEGO  PRZY ULICY BISKUPIEJ 

34 W GDAŃSKU  

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-
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 
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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 
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-
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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 

REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO  PRZY ULICY BI-
SKUPIEJ 34 W GDAŃSKU 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-
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 
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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 
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 
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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 128 OBRĘB 080 

GDAŃSK ul. BISKUPIA 34. 

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 
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 
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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 
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 

8



 

 

 
 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 
 

 

 
 

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. 

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-
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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. 
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. 
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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-
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. 
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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 
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. 
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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 
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-
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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 
- 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 
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- 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 
- Procedura rozruchu 
- Właściwa regulacja 
- Procedury testowania 
- Zasady eksploatacji 
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
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- 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. 
- 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. 
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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-
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-
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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. 
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7.0  OBMIAR ROBÓT 
 
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. 
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8.0  ODBIÓR ROBÓT 
 
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. 
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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. 
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. 

21



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 

nazwa projektu:  

PROJEKT BUDOWLANY  
REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ 

BUDYNKU WIELORODZINNEGO  PRZY ULICY BISKUPIEJ 34  
W GDAŃSKU 

 
Inwestor:  

Wspólnota Mieszkaniowa  Biskupia 34 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  ROBOTY BUDOWLANE 
KOD CVP 45 453 000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
KOD CVP  45 443 000   ROBOTY ELEWACYJNE  

1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem naprawy ściany frontowej i 
wymiany/konserwacji stolarki budowlanej. 

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 czyszczenie i 
dezynfekcję muru, naprawę zarysowań, uzupełnieni ubytków w murze i przemurowania, 
konserwację detalu architektonicznego, konserwację/wymianę stolarki okiennej. 
 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 
budowlanych  i obejmują: 

1. Remont elewacji frontowej: 
- czyszczenie i dezynfekcja muru 
- naprawa zarysowań 
- uzupełnieni ubytków  w murze i przemurowania 
- konserwacja detalu architektonicznego 

2.  Wymianę i konserwację stolarki drzwiowej i okiennej 
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1.4. Określenia podstawowe 

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod 
pojęciem: 

Obiekt budowlany – należy rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury;  
 
Budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku.  
 
Budowla – należy rozumieć obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, przepusty 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  
Obiekty małej architektury - należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności: a) kultu 
religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, 
jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. d) Tymczasowy obiekt budowlany – 
należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
Budowa – należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.  
 
Roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
Remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
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bieżącej konserwacji. Urządzenia budowlane – należy rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki.  
 
Teren budowy – należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  
 
Pozwolenie na budowę – należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego.  
 
Dokumentacja budowy – należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
 
Teren zamknięty – należy rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:  
 
Właściwy organ – należy rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy 
Prawo Budowlane. 
 
Organ samorządu zawodowego – należy rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).  
 
Obszar oddziaływania obiektu – należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
Uczestnik procesu budowlanego – należy rozumieć: a) inwestora, b) inspektora nadzoru 
inwestorskiego, c) projektanta, d) kierownika budowy lub kierownika robót.  
 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – należy rozumieć działalność związaną 
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania 
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 
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szczególności działalność obejmującą: a) projektowanie, sprawdzanie projektów 
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, b) kierowanie 
budową lub robotami budowlanymi, c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych 
elementów, d) wykonywanie nadzory inwestorskiego, e)sprawowanie kontroli 
technicznej utrzymania obiektów budowlanych, f) rzeczoznawstwo budowlane Dziennik 
budowy – należy rozumieć dokument wydany przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczony do 
rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Zgodnie z 
Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami pod 
pojęciem:  
 
Wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa 
w art. 5 ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane. 
 
 Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany.  
 
Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 
stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
 
 Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego – należy rozumieć normę krajową 
przenoszącą europejską normę zharmonizowane z dyrektywą Wyroby Budowlane 
ustanowioną przez Europejską Organizację Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu 
udzielonego przez 7 Komisję Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku 
Rzeczpospolitej „Monitor Polski”  
 
Krajowa deklaracja zgodności – należy rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 
wyrobu lub aprobatą techniczną  
Znak budowlany – należy rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie 
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z 
Polską Normą wyrobu lub aprobata techniczną  
 
Producent – należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną zajmującą się wytwarzaniem 
wyrobów budowlanych lub jej upoważnionego przedstawiciela  
 
Sprzedawca – należy rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób 
budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź 
zastosowania w obiekcie budowlanym  

26



 
Oprócz przytoczonych powyżej pojęć zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i 
związanych z nią, pod pojęciem:  
 
Przedmiar robót – należy rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania ilości robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
 
Obmiar robót – należy rozumieć zestawienie wykonanych ilości robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
 
Książka obmiarów – jest to - akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. (Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Pełny wykaz kodów CPV  
jest dostępny pod adresem internetowym 
http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/)  
 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
 

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 w stanie bez wody stojącej, 
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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 
 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. 
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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. 
 

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. 

 
 
 

Farba  

- akrylowa lub alkidowa o właściwościach dyfuzyjnych kryjąca w kolorze dobranym 

zgodnie z wynikami badań stratygraficznych  

- do wymalowań zewnętrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. 

Gwarantowana przez producenta odporność na działanie czynników 

atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian właściwości fizycznych powłoki 

malarskiej) 

- do wymalowań transparętnych stosować lakiery renomowanych producentów o 

dużej wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych. Stosować należy 

system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. 

Klej do drewna 

- klej wodoodporny o klasie D3     wg. PN-EN 204  

- wytrzymałość min 10 MPa       wg. PN-EN 204  

Szyby 

 -  szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm 

Kit szklarski  

 - kit na bazie oleju lnianego modyfikowany żywicami syntetycznymi w kolorze 

brązowym  

Uszczelki okienne i drzwiowe 

-  uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrębu 
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-  szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny 

Elementy pozostałe 

-  klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe w kolorze czarnym 

-  zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia okien, okucia narożnikowe z odzysku lub 

dorabiane stalowe.   

- masa sylikonowa transparentna do zastosowań zewnętrznych o sprawdzonej 

odporności na działanie czynników atmosferycznych w tym promieni UV (np. sylikon 

szklarski stosowany przez firmy produkujące okna) 

- zaprawa wapienno-cementowa marki 5 

- klej do granitu - specjalistyczny klej transparentny na bazie żywic poliestrowych lub 

epoksydowych 

 

2.3. Projektowane prace  

 

NAPRAWA ŚCIANY FRONTOWEJ. 

REMONT ELEWACJI FRONOWEJ: Przy wykonywaniu remontu elewacji należy 
bezwzględnie odtworzyć wszystkie elementy architektoniczne, odparzone tynki skuć i 
wykonać nowe. Szczegółowa technologie wykonania w/w robot jak również wykaz 
materiałów przedstawia instrukcja producenta dołączona do zakupionych materiałów. 
 
PRACE PRZY TYNKACH: 
a) Wstępne mycie oraz dezynfekcja miejsc porażonych mikrobiologicznie (Przed 
rozpoczęciem zasadniczych prac przeprowadzić mycie wstępne, a następnie dezynfekcję 
poprzez kilkakrotne przesmarowanie pędzlem środkiem biobójczym). 
b) Lokalne wzmocnienie miejsc osłabionych hydrofilnym preparatem na bazie 
czteroetoksysilanu - hydrofobizacja (Miejscowe wzmocnienie pudrujących się, 
zdezintegrowanych fragmentów tynków poprzez kilkakrotne nasycanie osłabionego 
materiału natryskowo preparatem hydrofilnym na bazie czteroetoksysilanu 
(hydrofobizacja), umożliwiające dalszą bezpieczną pracę i kolejne zabiegi. Należy 
pamiętać o reżimie technologicznym przy przeprowadzaniu zabiegu: wzmacniany 
materiał powinien być suchy, wilgotność względna powietrza 50-70%, a po 
wprowadzeniu środka chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez okres 2 
tygodni. Do wzmocnienia należy użyć najpierw preparaty o zawartości 30% wytrąconego 
żelu, a następnie stężenia wyższe, np. 50%). 
c) Usunięcie wszystkich wtórnych napraw cementowych - ręcznie i z uwagą, żeby nie 
naruszyć sąsiadujących tynków oryginalnych. 
d) Miejsca odspojone od muru w 50% - usunąć jw. 
e) Miejsca głuche, pęcherze, mniejsze odspojenia - podkleić i wypełnić przy pomocy 
zapraw iniekcyjnych na bazie wapna modyfikowanego lub innych systemowych (jeśli 
zabieg taki jest zasadny, co należy uzgodnić na bieżąco z nadzorem konserwatorskim).  
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f) Po przeprowadzeniu powyższych zabiegów wzmacniających, przystąpić do oczyszczania 
tynku metodą mycia gorącą wodą pod ciśnieniem wytwarzanym przy pomocy agregatu 
o mocy 80 bar, wspomagając się w przypadku uporczywych nawarstwień siarczanowych 
okładami z kwaśnego węglanu amonu (15%) w okładzie z pulpy celulozowej z dodatkiem 
bentonitu lub metylocelulozy dla poprawienia przyczepności do ściany. Okład powinien 
pozostać na ścianie na co najmniej kilka godzin, po jego zdjęciu ścianę należy dokładnie 
umyć gorącą wodą pod ciśnieniem, można wspomagać się także ryżowymi szczotkami. 
Cały zabieg można powtórzyć dwu- lub trzykrotnie. Można także rozważyć oczyszczanie 
metodą suchego lodu lub metodą Le Gommage. 
Niezależnie od wybranej metody, stopień oczyszczenia elewacji powinien być uzgodniony 
z nadzorem konserwatorskim.  
g) Ubytki tynku uzupełnić tynkiem mineralnym, np. trasowym lub tradycyjnym wapienno-
cementowym z odpowiednio dobranym kruszywem (jego rodzajem, granulacją, kolorem 
i proporcją), nakładanym dwuwarstwowo, tak by naśladowały strukturalnie i fakturalnie 
tynki oryginalne. Kolorystyka zbliżona do istniejącej: większość elewacji w kolorze 
beżowym (RGB 213 190 174), boczne części w kolorze szarym (RGB 92 91 87), 
obramowanie okien i detale architektoniczne w kolorze białym, dolna opaska budynku w 
kolorze ciemnoszarym (RGB 107 104 97). 
h) Szczeliny i spękania tynku należy pogłębić i podkleić a następnie wypełnić tynkiem 
wapienno-cementowym o podobnych parametrach fizycznych, mechanicznych i 
optycznych. Całość zatrzeć, naśladując fakturę sąsiadujących tynków oryginalnych. 
i) W przypadku zaobserwowania miejsc gdzie struktura nadal jest osłabiona, należy 
powtórzyć zabieg wzmacniania środkiem hydrofilnym. 
j) Scalenie barwne miejsc naprawianych oraz trudnych do oczyszczenia - dobór koloru na 
podstawie miejsc odpowiednio doczyszczonych, farbą na spoiwie silikonowym nakładaną 
laserunkowo.  
Tylko w przypadku miernego efektu oczyszczenia oryginalnych tynków, dopuszcza się 
malowanie tynków po całości, ale decyzja o tym powinna zostać podjęta komisyjnie w 
obecności przedstawiciela WUOZ. W takim przypadku zaleca się użycie farb mineralnych, 
np. krzemianowych, dobranych z palet barwnych przeznaczonych dla tynków. 
k) Hydrofobizacja poprzez natrysk preparatem na bazie metylotrójetoksysilanu 
i czteroetoksysilanu – przed wykonaniem zabiegu tynki powinny być suche. Należy 
wykonać wstępną próbę przesycenia preparatem hydrofobowym na mało widocznym 
fragmencie i sprawdzić, czy nie wpływa na zmianę koloru tynku. 
 
Czyszczenie muru:  
 
Czyszczenie mechaniczne całej powierzchni odsłoniętego muru  z nalotów glonów i 
porostów, czyszczenie powinno być wykonane szczotkami ryżowymi (lub sztywnymi 
szczotkami z tworzywa) - ręcznie, w trakcie czyszczenia należy również usunąć zwietrzałą 
zaprawę ze spoin między cegłami na głęb. min. 2cm, oraz zniszczone fragmenty 
powierzchni cegieł - przy założeniu ze nie powinny przekraczać 2cm miąższości 
pojedynczej cegły, jeżeli ubytki są większe - cegłę należy wykuć ze ściany w całości, 
łącznie z otaczającą ją fugą - do zastąpienia nową w dalszym trakcie prac.  Następnie 
należy umyć  ściany w celu usunięcia resztek pyłu i kurzu po czyszczeniu. 
UWAGA: Wyklucza się użycie środków chemicznych na bazie kwasu fluorowodorowego.  
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Dezynfekcja muru: 

Dezynfekcję należy prowadzić roztworami preparatów zawierających aktywną grupę 

dwuchloro-fluoro-metylo-tio w alkoholu etylowym, lub gotowymi preparatami. Roztwory 

alkoholowe  i gotowe stosować w odpowiednich stężeniach biobójczych zgodnie z 

zaleceniami producentów roztworów lub preparatów. 

Dezynfekcję należy prowadzić metodą oprysku ściany, zabieg wykonany dwukrotnie w 
odstępie 2 dni; w przypadku stwierdzenia utrzymania się zanieczyszczeń biologicznych 
cały zabieg należy powtórzyć.  
 

Przeszycia rys i pęknięć w murze: 

Kolejność postępowania przy przeszyciach rys i spękań w ścianie: 

- oczyszczenie powierzchni murów w miejscach występowania spękań przy użyciu 

szczotek stalowych, 

- wykucie starych spoin, (co 3spoinę) w murach na głębokość 6 cm i ich oczyszczenie, 

- uzupełnienie i wypełnienie szczelin i rys w murach zaprawą trassowo-wapienną  

- w trakcie powyższych prac należy przygotować i zamontować zbrojenie z prętów 

stalowych żebrowanych Ø8mm 34 GS - wciśnięcie prętów stalowych w oczyszczone 

spoiny w miejscach spękań w murze, co 3 spoinę. 

Ze względu na długotrwałe narażenie muru na niekorzystne warunki zewnętrzne (brak 

izolacji, zawilgocenie muru, zwietrzałą zaprawę i cegły, itp.) wskazane jest przeszycie 

całej powierzchni odsłoniętego muru wg zasad opisanych wyżej. 

UWAGA: Powyższe prace wykonywane są od strony zewnętrznej ściany fundamentowej. 

Wskazane jest wykonanie analogicznych robót od strony wewnętrznej w trakcie 

wykonywania prac remontowych piwnic. 

Uzupełnienie materiału ceglanego spoin: 

Na powierzchni muru należy przeprowadzić wstępne wzmocnienie materiału 

zachowanych i odkutych spoin oraz cegieł, w których prowadzono wykucia. Do 

wzmocnienia należy użyć preparatu gruntująco-wzmacniającego do podłoży mineralnych 

piaszczących się i zwietrzałych, rozpuszczalnikowym (zawierającym akryl i rozpuszczalniki 

organiczne). 

Ubytki do głębokości 2cm (usunięte w procesie czyszczenia muru) należy wypełnić 

zaprawą do uzupełniania ubytków, podkładową, magazynującą sole. 
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W miejscach po wykutych zniszczonych cegłach należy osadzić nowe cegły - cegły dobrać 

na zasadzie podobieństwa z materiałem istniejącym - i osadzić we wnękach na zaprawie 

jw. 

Usunięte w procesie czyszczenia spoiny należy uzupełnić zaprawą do spoinowania na 

bazie wapna hydraulicznego, pozbawioną cementu (zaprawa trassowo-wapienna) do 

głęb. 2cm od lica ściany fundamentowej. 

 

WMIANA/KONSERWACJA STOLARKI BUDOWLANEJ. 

Stolarka istniejąca i elementy drewniane: 
- usuniecie skorupy wtórnych powłok malarskich - mechanicznie i chemicznie (mieszanka 
rozpuszczalników organicznych) 
- oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym 
- uzupełnienie ubytków drewna -gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypełniaczem w 
postaci 
pyłu drzewnego 
- flekowanie większych ubytków drewna 
- malowanie powierzchni kryjąco, farbami alikidowymi lub olejnymi 
- kompleksowa konserwacja i ewentualna wymiana klamek okiennych 
- w razie potrzeby naprawić zamki 
Wszystkie okna należy doprowadzić do : 
- wszystkie okna projektuje się jako drewniane 
- ościeża należy doprowadzić do wielkości pierwotnej otworu tj. zlikwidować 
przemurowania 
okienne 
- ościeznice okienne wykonac wg. jednego powtarzalnego wymiaru, który został użytyw 
klatce 
schodowej 
- ościeżnice mocować na system kotwień z uszczelnieniem 
- wykonać ślemię w każdym oknie rozdzielające górną uchylną część okna, od dolnych 
skrzydeł 
okiennych 
- wykonać słupki ozdobne między każdym rozdzieleniem szyby w części uchylnej górnej i 
dolnej 
skrzydeł 
- szklić okna szkleniem zespolonym komorowym gr. 24mm 
- kolor stolarki biały wraz z listwami wewnętrznego szklenia zespolonego, nie stosować 
„srebrnego” czy typu „ocynk”, 

33



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. 

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 
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 

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. 
 

Sprzęt do wymiany stolarki okiennej 

− młotki  

− wkrętaki 

− drabiny 

− wiertarki 

− młotki kujące  

− kielnie 

− sprzęt do mieszania zaprawy 
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− pace murarskie 

− sprzęt do spawania 

− sprzęt do lutowania 

− podesty 
 
 

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. 
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. 
 
SPRZĘT DO WYKONANIA PRAC NA ELEWACJI: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót> Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 18 Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym w 
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4.0  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  

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. 

 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłynę niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach 
publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu 
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5.0  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Według wytycznych Części ogólnej STWiORB.  
 

1. Wykonanie demontażu i montażu stolarki okiennej  

Montaż stolarki budowlanej 

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, 

− 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; 
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− 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. 
 

Renowacja drewnianych okien, drzwi i parapetów  

- Przed przystąpieniem do renowacji okien należy wszystkie skrzydła okienne 

rozszklić. Demontaż szyb wykonać bardzo ostrożnie tak by uzyskać jak największą 

ich ilość do ponownego montażu. Dotyczy to także okien wymienianych, z których 

należy wykorzystać jak najwięcej elementów oryginalnych – szyb, okuć, 

ramiaków, profili słupków i ślemion. 

- Usunięcie starych powłok malarskich należy wykonać przy pomocy środków  

ługujących lub przy pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb należy 

przeprowadzić w taki sposób by można było ustalić poszczególne warstwy 

obecnych wymalowań. 

- Naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać 

przez wstawienie uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy 

drewniane należy wykonać z dokładnym odtworzeniem oryginalnych profilowań. 

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle 

spasowane skrzydła należy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy 

wadliwe i ponownie złożyć. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach należy 

uzupełnić wykonując nowe lub wstawiając elementy z odzysku.  

- Przy drzwiach fornirowanych należy wymienić zniszczony fornir i uzupełnić jego 

braki. W miejscach odspojeń fornir należy podkleić. Rysy i spękania 

przeszpachlować szpachlówką o odpowiednio dobranym odcieniu.   

- Odchyłki wykonawcze  w  wyremontowanych oknach i drzwiach powinny mieścić 

się w granicach określanych jak dla okien nowych  podanych w normie: PN-88/B-

10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

- Mechanizmy okuć okiennych i drzwiowych należy poddać konserwacji oraz w 

razie potrzeby wymienić elementy zużyte (zębatki, sprężyny itp.). Mechanizmy 
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okienne powinny działać płynnie bez zacięć. Zamykanie okien powinno 

następować przy normalnym docisku skrzydła do ramy. 

- Klamki i szyldy należy wymienić wstawiając nowe wykonane z metalu dorobione 

na wzór zachowanych pojedynczych sztuk. 

– Uszczelki we wrębie należy osadzić na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie 

do jej montażu. Szczotkę uszczelniającą drzwi przy posadzce zamontować także w 

szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka 

 

 Wymiana oszklenia: 

– Szklenie okien wykonać  z okitowaniem z podkładem kitu 

– Po dokładnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrębów  należy zamocować szyby 

drutem 

szklarskim stosując odpowiednie klinowanie podkładkami z tworzywa sztucznego 

lub twardego drewna. 

– Pozostałe warunki techniczne wykonania robót szklarskich według PN-72/B-

10180  Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 

   Malowanie elementów drewnianych: 

- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i 

przeszlifować papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z 

zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 

Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetów gładka bez oznak ciągnięcia 

pędzlem lub wałkiem, oraz bez odciskających się słojów drewna i innych śladów 

obróbki zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania. 

 
2. ROBOTY NA ŚCIANIE FRONTOWEJ: 

Roboty dotyczące zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle. Przygotowanie 
podłoża Podłoże powinno być mocne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, warstw 
zwietrzałych, powłok malarskich itp. Prace należy wykonać ręcznie a w przypadku 
większych elementów przy użyciu narzędzi mechanicznych poprzez piaskowanie 
bądź hydropiaskowanie. Sposób przygotowania podłoża powinien uwzględniać 
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jego wytrzymałość i stan zachowania a głównie wartość historyczną elementu. 
Podłoże zwilżyć wodą a następnie nałożyć warstwę kontaktową w postaci 
zaprawy wymieszanej z wodą w stosunku wagowym 2,5:1. Wykonanie robót Do 
odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać, aż do 
uzyskania wymaganej konsystencji w zależności od wymaganych potrzeb. Kolor 
zaprawy odpowiadający kolorowi naprawianego materiału dobrać na budowie 
wykonując próbki wzorcowe, poprzez dodanie pigmentu proszkowego 19 
Zaprawę nakładać na przeschniętą, ale matowo-wilgotną warstwę kontaktową. 
Zaprawę aplikować przy użyciu odpowiedniego narzędzia np. szpachli o różnych 
kształtach i wymiarach, pac gumowych i narzędzi kamieniarskich. Materiał należy 
nanosić na podłoże w jednej czynności roboczej do grubości zapewniającej 
nałożenie warstwy finalnej o grubości nieprzekraczającej 5 mm. W przypadku 
nanoszenia zaprawy powyżej 20 mm, np. przy naprawie narożników należy 
wykonać dozbrojenie w postaci gwiazdkowych dybli lub drutu ze stali nierdzewnej 
na kołkach rozporowych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed 
nanoszeniem ostatecznej warstwy wykończeniowej obficie zwilżyć poprzednią 
warstwę. 

 
Roboty z użyciem hydrofobizatora. Przygotowanie podłoża Hydrofobizator może być 
stosowany na zwartych, mrozoodpornych, nasiąkliwych, czystych, suchych lub lekko 
wilgotnych podłożach. Po czyszczeniu elewacji wodą lub po dłuższym okresie 
opadów należy przed przystąpieniem do impregnacji odczekać kilka dni, stosownie 
do warunków atmosferycznych i nasiąkliwości podłoża. Naprawić istniejące 
pęknięcia, uszkodzenia spoin, ubytki itp. Okna, drzwi i inne nieprzeznaczone do 
impregnowania powierzchnie należy osłonić lub natychmiast po impregnacji umyć 
wodą. Wykonanie robót Kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Impregnat 
nanosić na podłoże miękkim pędzlem lub szczotką (na większych powierzchniach 
zaleca się natryskiwanie), aż do nasycenia podłoża w taki sposób, aby impregnat 
tworzył zacieki długości ok. 50 cm. Po naniesieniu na powierzchnię produktwnika 
głęboko w podłoże i reaguje z wilgocią, co powoduje hydrofobizację porów 
powierzchniowych i kapilar. Unikać powstawania mgły natryskowej. Osłaniać krzewy, 
rośliny, itp. Aby uzyskać odpowiednią głębokość penetracji, preparat nakładać 
przynajmniej dwa razy. Następną warstwę nanosić przed 21 wyschnięciem 
poprzedniej. Narzędzia i świeże zachlapania myć wodą. 
 
Roboty dotyczące głęboko penetrującego gruntu bezrozpuszczalnikowego. 
Przygotowanie podłoża Przed zastosowaniem głęboko penetrującego gruntu 
bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy 
usunąć. Dotyczy to także istniejących farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć 
wodą. Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powłoki malarskie trzeba 
przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić odkurzyć. Wykonanie 
robót Kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Preparat nanosić na podłoże 
pędzlem. Grunt bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciągu ok. 4 godzin. W przypadku 
gruntowania podłoży pod warstwy posadzki należy wylewać grunt na podłoże i 
równomiernie rozprowadzać go szczotką, nie tworząc kałuż. Jeśli po wyschnięciu 
preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania trzeba powtórzyć. 
Narzędzia i świeże zachlapania myć wodą. 5.1.6. Roboty dotyczące szpachlówki do 
tynków Przygotowanie podłoża Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne 
należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem szpachlówki podłoże powinno być 
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wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z 
bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować głęboko 
penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i odczekać do wyschnięcia ok. 4 
godziny. Podłoża można dodatkowo pomalować farbą gruntującą. Uzyska się wtedy 
białe, szorstkie i nienasiąkliwe powierzchnie, co ułatwi wykonywanie "przecierek" ze 
szpachlówki. Wykonanie robót Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej 
ilości czystej, chłodnej wody i mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. Większe 
ilości zaprawy najwygodniej jest mieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Na 
przygotowane podłoże szpachlówkę należy nakładać i wygładzać metalową pacą. Po 
stężeniu materiału można go zacierać pacą filcową lub styropianową. Do 
wypełniania głębokich ubytków zaprawę należy mieszać z mniejszą ilością wody. Po 
wyschnięciu wypełnień, szpachlówką o normalnej już konsystencji, wykonać warstwę 
wyrównującą. 

 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  
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Badania i pomiary wykonywania robót 

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. 

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. 
  
 KONTROLA STOLARKI BUDOWLANEJ: 

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 
skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny 
skrzydeł; 

− szczelności na wodę opadową, 

− szczelności na infiltrację powietrza; 
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− 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. 

 
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy 

zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją 

zgodności. 

 Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 

odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach 

wydawnictwa ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” oraz zaleceniami producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Badania powinny dotyczyć w szczególności: 

- Jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem 

- Odchyłek montażowych 

- Przygotowania podłoża do malowania 

- Grubości i jakości powłok malarskich 

- Prawidłowości zamocowania szyb i kitowania 

- Sprawności okuć okiennych i drzwiowych 

- Przygotowania powierzchni piaskowca do renowacji 

- Odpowiedniego zagęszczenia podłoża pod schodami zewnętrznymi  
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Kontrola jakości robót naprawy ściany frontowej: 

 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem głęboko penetrującego gruntu 
bezrozpuszczalnikowego obejmuje: 1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania 
zgodnie z wymaganiami karty technicznej 2. Zużycie materiału 3. Ocena wizualna 
stanu nawierzchni 4. Sprawdzenie chłonności podłoża przez punktowe skropienie 
wodą 6.1.6. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem szpachlówki do tynków 
obejmuje: 1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami 
karty technicznej 2. Zużycie materiału 3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 4. 
Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 5. 
Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

7.0  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  
 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 

projektowej. 

- Powierzchnię drzwi  oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy  

- Powierzchnię szyb oblicza sie w m2  w świetle szczeblin i ram 

-

 Powierzchnię renowacji parapetów drewnianych oblicza się  tylko górną 

powierzchnię w świetle ościeży  w  m2 

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w 

odpowiednich tomach KNR-u.  

Jednostka obmiaru jest sztuka. 
 
Obmiar robót związanych z naprawą elewacji frontowej: 
 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej. Wyniki obmiaru będą wpisywane 
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym 
czasie określonym w umowie.Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i 
KNNR-ach oraz ZKNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Wszystkie urządzenia i 
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sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli 
urządzenia te wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa w tym zakresie. 
 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB.  Zasady, etapy i procedury odbioru robót 
winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań prawa budowlanego. 

Podstawa odbioru 

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

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

takich jak: 

- przygotowanie powierzchni do malowania 

- przygotowanie wrębów do montażu szyb 

- przygotowanie podłoża do montażu stopni schodowych na gruncie 

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.  

Odbiór częściowy dotyczy  robót stanowiących całość techniczną tzn. z wykonaniem 

całego zakresu prac wymienionych w opisie  danej pozycji przedmiaru robót . 

 

Odbiór końcowy 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań 

kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających. 

Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać podczas 

bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 

pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
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- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości    

    roboty zaliczyć do niższej kategorii,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie   

          wykonać roboty. 

   Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien 

zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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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. 

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, 

− 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. 
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− 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. 

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. 
 
 
 

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. 
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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.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczeń  

Według wytycznych Części Ogólnej STWiORB. Zasady i warunki dokonywania płatności 
winny być określone w umowie. 

 
 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

W odniesieniu do przedmiotowych robót:   
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań 
niekonstrukcyjnych.  
Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu 
robót budowlanych. 
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− 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  
 

− 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. 
 
 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004 PN-EN 
998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2008  
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2006  
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2008 
- PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Metoda 
piknometryczna  
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2008  
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2008  
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2008  
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2008  
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7956/2009 PN-EN 
1062–1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 
na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja 
 
 
 

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). 
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− [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 
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