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1. GÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego: Termomodernizacja  budynku Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży, ul. 

Bodzentyńska 45 w Iłży (działka nr 972/2, 973/2, 974). 

Inwestor:  Gmina Iłża, ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża 

1.2. Podstawa opracowania : 

- umowa z  inwestorem, 

- uzgodnienia projektowe z inwestorem odnośnie funkcji i potrzeb, 

-Ustawa Prawo Budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. z dn. 17.07.2015 r Dz.U. 

2015 r. poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 roku 

W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.3. Lokalizacja : ul. Bodzentyńska 45, 27-100 Iłża (dz.nr.ewid.972/2, 973/2, 974)                                                       

1.4. Dane liczbowe: 

- powierzchnia zabudowy - 1122,51 m² 

- kubatura . - 13347,00 m³ 

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi 

jeden z dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych i wymienionych 

w pkt. 1.6.. 

1.6. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania í Odbioru Robót Budowlanych 

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji obejmują ogólne wymagania dotyczące realizacji 

robót i są zgodne z zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.” 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót z branży budowlanej związanej z kolejnością ich 

wykonania. 

1.7. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych [ STWIORB ] są zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz 

odpowiednimi normami. W przypadku konieczności podania określeń podstawowych, 

zawierających definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a 

wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, to zostaną one 

zawarte w poszczególnych branżowych Specyfikacjach Technicznych [ST]. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi wraz z dziennikiem 



budowy (wewnętrznym) opatrzonym pieczęcią Zamawiającego. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i 

wymaganiami: specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz Nadzoru 

Inwestorskiego posiadającego odpowiednie uprawnienia . 

Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z 

- Prawem Budowlanym, 

- Projektem Budowlano-Wykonawczym, 

- Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych), 

- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń, 

- Obowiązującymi normami oraz przepisami. 

W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do ww. wymagań i poleceń, roboty 

budowlane mogą zostać przerwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania 

wymaganego standardu. Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą 

przedłożone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji. 

1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną Wykonawca otrzyma 

dokumentację projektową , specyfikacje techniczną oraz dodatkowe dokumenty od 

Zamawiającego, które stanowić będą cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w nich będą 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone 

materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za 

wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 

Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami i nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub 

obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej 

sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych: 

do realizacji robót mogą być zastosowane tylko materiały: 

- posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- mające deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z  Polska Normą lub aprobatą techniczną. 

Co najmniej na l tydzień przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje o materiale; świadectwa badań, źródła pozyskania i próbki do 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Wyroby powinny również posiadać gwarancje, które 

należy przekazać Zamawiającemu po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni prawidłowe 

składowanie materiałów na terenie placu budowy, w taki sposób aby zachowały one swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 



- prowadzonych robót. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.1. Prace budowlane zewnętrzne należy wykonywać z rusztowań systemowych z 

zabezpieczeniem przed upadkiem, 

3.2. Do robót montażowych należy posługiwać się : zestawem specjalistycznych narzędzi i 

elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 

realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 

pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywania robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór transportu 

technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projekt organizacji robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania Projektu 

Organizacji Robót oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia ich 

Zamawiającemu do akceptacji  Szczegółowe lokalizacje robót oraz jej powiązania 

komunikacyjne i funkcjonalne zawiera projekt architektoniczny . 

5.2. Szczegółowy opis robot 

1. CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe  



Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Rozebranie rur spustowych z blachy nie 

nadającej się do użytku 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,  itp.z blachy nie nadającej się do 

użytku.                                                                                                                                               

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej                                                

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi wg rodzaju 

rozbieranych konstrukcji  na odległość do 6 km 

 2. CPV 45111000-8 Roboty ziemne 

Wykopy o głębokości do 2,2 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 

fundamentów w gruncie kategorii III 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km. Kategoria gruntu III 

Zasypka z ubitych materiałów, z piasku. 

Zagęszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi. 

3.CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

Montaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 15 m. 

Montaż osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 

Montaż osłony okien folią polietylenową 

Wykonywanie, ustawianie i rozbiórka rusztowań jest zabroniona: 

- o zmroku , jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 

- podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s. 

Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu 

i odbiorze. 

Stojaki rusztowania należy postawić na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 

odpowiednio większe powierzchnie podłoża. Rozstaw stojaków nie powinien być 

większy niż: 

W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie, dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m. 

w kierunku prostopadłym do budynku tj. poprzecznie, dla rusztowań z rur stalowych 

l,35 m. Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy umocować do 

stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 

nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 

6,0 m. 

W szczególności: 

Pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą 

się nad podłożem. 

Stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań. 

Stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania. 

Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość 

między przęsłami stężonymi nie powinna przekraczać 6,0 m. 

Konstrukcje rusztowania należy mocować do ściany budynków sposób zapewniający stateczność 

i sztywność konstrukcji. 

Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5,0 m. 

Rusztowania o długości większej niż l0,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 

wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej. 

Odległość węzłów konstrukcji od ściany powinna być nie większa niż 35 cm. Konstrukcja 

rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotew nie więcej niż 3,0 m, a 



pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie więcej niż 1,5,m. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady. 

Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z 

rusztowania. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz nad 

przejazdami i przejściami dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 

ochronnych. Przed przystąpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemić i 

sporządzić protokół zerowania. 

4.  CPV 45230000 - 8  Roboty nawierzchniowe 

Wykonanie opaski z kostki brukowej gr. 6 cm i obrzeży betonowych 6x25x100 cm. Na podsypce 

piaskowo-cementowej. 

5. CPV 45320000 - 6  Roboty izolacyjne 

Ściany fundamentowych do głębokości - 2,2 m 

Oczyszczenie powierzchni murów z cegły przy użyciu szczotek stalowych 

Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów lepikiem z zagruntowaniem podłoża 

roztworem asfaltowym na zimno. Izolacje pionowe, z płyt styropianowych grubości XPS 035 

gr.8 cm na zaprawie z siatką z włókna. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli                  

Wykonanie osłony styropianu folią PE 

Wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej. 

6. CPV 45410000 - 1 Tynkowanie 

 Odtworzenie miejscowe tynków cienkowarstwowych grubości 15 mm, na ścianach wykonane 

na mokro ręcznie z gotowej zaprawy tynkarskiej. II kategorii 

Odtworzenie miejscowe tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych na murkach, 

cokołach. Tynki cienkowarstwowe silikonowe na ścianach                                                               

7. CPV 45450000 - 6  Wymiana pokrycia dachu 

 Na budynku głównym wymiana blachy trapezowej T35 ocynkowanej powlekanej poliestrem, 

gr. min. 0,5 mm cm na istniejących łatach.   

Na tzw „łączniku” – wymiana pokrycia ze styropapy gr. 20 cm - obustronnie oklejanej papą. 

8. CPV 45260000 -7 Obróbki blacharskie 

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu 

ponad 25 cm                                                                                                                                               

Montaż  rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej ,grubości 0,50 mm, półokrągłej o 

średnicy 15 cm. 

Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanych, powlekanych grubości 0,50 mm, okrągłych o 

średnicy 12 cm. 

Wykonanie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

szerokości w rozwinięciu ponad 15 cm.  

9. Wymiana stolarki okiennej 

Okna zewnętrzne kondygnacji nadziemnych: Okna wykonane z profili PCV; współczynnik 

przenikania ciepła dla całego okna referencyjnego U≤0,90 [W/m2K]; współczynnik 

izolacyjności akustycznej Rw≥33dB; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniające w 

skrzydle uchylno-rozwiernym; szklenie zespolone, ciepłochronne; uszczelki wykonane z 

modyfikowanego tworzywa EPDM, okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego 

położenia oraz możliwością mikrouchylenia, profil okien klasy A, kolor okien biały. Klamki 

okienne metalowe zwykłe, dwukrotnie lakierowane w kolorze białym.  



 

 

10. CPV 45450000 - 6 Docieplenie ścian 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez 

dwukrotne gruntowanie 

Docieplenie ścian płytami styropianu grafitowego EPS  031 grubości 12 cm z wykonaniem 

wyprawy elewacyjnej silikonowej - baranek 2 mm wg projektu kolorystyki  

Wykończenie ościeży – siatka  + tynk cienkowarstwowy silikonowy grub. 2 mm 

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym. 

5.2. Obowiązki Wykonawcy 

5.2.1. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 

zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 

zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca.. 

5.2.2. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu 

do danego typu inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do unikania działań mogących 

wpłynąć w sposób szkodliwy na środowisko w zakresie poziomu hałasu, utylizacji odpadów, 

niszczenia zielonych zasobów naturalnych. 

5 2 3. Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

W Sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych należy : 

- ogrodzić teren budowy i zapewnić stały dozór, 

- rusztowania należy ustawić na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym z wykonaniem 

zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, 

- obiekt został zaprojektowany bez jakichkolwiek barier uniemożliwiających poruszanie się 

osobom niepełnosprawnym. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani są do 

stosowania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji 

budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu 

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 

zaznajomieniem z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca winien 

stosować się do wszystkich obowiązujących norm w pełnym zakresie realizacji inwestycji, a 

także przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zobowiązany jest 

zapewnić, aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla 

zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w należytym stanie wyposażenie 

konieczne dla ochrony zdrowia i życia pracowników. Koszty związane z zachowaniem w/w 

przepisów BHP i ochrony p. poż. leżą po stronie Wykonawcy. Zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane (art.2la. ust.1) kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie - przed rozpoczęciem realizacji zamierzenia inwestycyjnego: „Planu 



bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien uwzględniać specyfikę realizacji całego 

zamierzenia inwestycyjnego, teren budowy należy wyposażyć w techniczne środki 

zabezpieczenia przeciwpożarowego miedzy innymi w podręczny sprzęt gaśniczy, itp. 

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, zalania lub innych uszkodzeń na 

terenie budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 

programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i jakości wbudowywanych 

materiałów. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia winny się odbywać pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy. 

6.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości wykonania 

6 3.1. Zasady kontroli jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-M- 47900.03 Rusztowania stojące ,metalowe ,robocze. Złącza, ogólne wymagania i badania. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia podziału główne wymiary. 

PN-M-47900.0l Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. Ocena montażu konstrukcji 

powinna obejmować: 

Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy. 

Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu. 

Wykonanie i kompletność połączeń. 



Stabilność konstrukcji. 

6.3.2. Zasady kontroli jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. 

- wyznaczenie powierzchni tynku; 

- wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 15 mm, gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

- minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 MPa 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na l m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm; 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na l m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami; 

- w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 

zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej 

grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm 

6.3.3. Zasady kontroli jakości robót dekarskich 

Kontrola powinna obejmować 

- sprawdzenie przyklejenia papy - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzić powierzchnie prawidłowości spadków - szczelności - badania należy 

przeprowadzać głównie w miejscach narażonych na zatrzymanie wody , przeprowadzać badania 

po bezpośrednio obfitym opadzie deszczu, lub można również poddać sprawdzeniu 

powierzchnię poprzez obfite polanie przynajmniej przez 15 min. miejsc kontrolowanych 

i obserwowanie czy spływająca woda nie tworzy zastoin lub czy nie przenika przez pokrycie 

Dodatkowo należy wykonać : 

- kontrole wykonania obróbek blacharskich , 

- kontrolę zamocowania rynien , 

- kontrolę rur spustowych . 

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac dekarskich powinny mieć odpowiednie atesty i 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

6.4. Badania i pomiary. 

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 przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

- oświadczenie , że zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie atesty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi 

tych wyrobów zastosowanych w instalacji , dla których są niezbędne gwarancje lub dokumenty 

potwierdzające gwarancje producenta lub dystrybutora. 

6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy (wewnętrznego)  zgodnie z obowiązującymi 



przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika 

budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty 

załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane 

przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane 

następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych ; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i W trakcie realizacji robót, 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 

akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 

przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

6.6.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru 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. 

6. 6.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w poprzednich punktach ,dokumenty budowy 



zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót; 

g) Opinie ekspertów i konsultantów; 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

6.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 

do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

6.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.7.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania 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 następująco: 

Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich  zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład urnowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

6.7.2 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 odpowiedzialności 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 terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu 

realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 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 robocze będą 

przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 



nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 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 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji, 

2) Nr umowy, 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

4) Tytuł dokumentu, 

5) Numer dokumentu lub rysunku, 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element, 

8) 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 

roboczym, 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 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót ma za zadanie 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 , a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

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 wpisywane 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 realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

7.2 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 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 



7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Obmiar robót ma za zadanie 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 szczegółowej 

specyfikacji technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Etapy odbioru robót. 

8.1.1.0dbiór częściowy: 

- odbiorowi częściowemu należy poddać elementy robót , których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione (roboty zanikające) w fazie odbioru końcowego, 

- każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.1.2. Odbiór końcowy 

- Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z zakresem robót oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 

- protokoły odbioru poszczególnych rodzajów i etapów robót, 

- świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 

- dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń. 

8.1.3. Badania odbiorcze ogólne: 

- dostępność dla obsługi, 

- rozmieszczenie i dostępność do urządzeń 

- kompletność znakowania, 

- sprawdzenie zastosowanych materiałów 

8.2. Termin odbioru robót 

Ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Odbiór robót zostanie udokumentowany protokołem odbioru robót podpisanym przez obie 

strony co stanowi podstawę do wystawienia faktury (zapłaty za wykonane roboty). 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od typu 

umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy 

każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 

 



10 . NORNIY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze 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 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690,  tj. z dn. 17.07.2015 r Dz.U. 2015 r. poz. 1422 ) 

-.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U.Nr 80/2003) Wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz.93. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 1 13198 poz. 728). 

 

 

 

 

 


