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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.  Cz ęść ogólna. 
1.1.   Nazwa zamówienia.  
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosz ą si ę do wykonania i odbioru robót 
podstawowych, tymczasowych i towarzysz ących przy realizacji zamówienia 
publicznego pod nazw ą:  „Remont obiektu wraz z modernizacj ą instalacji c.w.u 
w budynkach o światowych” . 
Specyfikacje Techniczne przeznaczone s ą do stosowana jako zał ącznik do SIWZ 
i umowy przy zlecaniu i realizacji robót obj ętych zadaniem jak wy żej. 
Niniejszy dokument, jako element składowy całej dok umentacji nie mo że 
funkcjonowa ć samodzielnie, a musi by ć rozpatrywany ł ącznie z dokumentacj ą 
techniczn ą oraz SIWZ.  
1.2.   Przedmiot i zakres zamówienia.  
1.2.1.  Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest naprawa tynków zewn ętrznych i pokrycia 
dachu oraz modernizacja pomieszcze ń zaplecza szatniowo-sanitarnego 
w zakresie cz ęściowej wymiany okładzin z płytek w zwi ązku z wymian ą 
instalacji wod.-kan.  
1.2.2.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Zakres, którego dotycz ą niniejsze ST, obejmuje wszelkie roboty i czynno ści 
umożliwiaj ące i maj ące na celu realizacj ę wszystkich robót obj ętych 
Dokumentacj ą Techniczn ą dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:  
- roboty przygotowawcze, 
- roboty naprawcze tynkarskie i elewacyjne, 
- roboty naprawcze, dekarskie, 
- roboty remontowe i naprawcze zwi ązane z ww. wymian ą instalacji wod-kan., 
- roboty wyko ńczeniowe – malarskie i okładzinowe, 
- roboty tymczasowe i towarzysz ące (transport, zabezpieczenia, osłony itp.).  
1.3.  Nazwy i kody.  
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne, 
45261214-7 - roboty dekarskie, 
45261320-3 - wymiana orynnowania, 
45410000-4 - tynkowanie, 
45431200-9 - okładziny z płytek, 
45442100-8 - roboty malarskie, 
45443000-4 - roboty elewacyjne, 
45452000-0 - czyszczenie i mycie elewacji.  
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących oraz robót tymczasowych.  
Przed przyst ąpieniem do robót adaptacyjnych nale ży dokona ć szczegółowych 
pomiarów elementów istniej ących, a ewentualne rozbie żności, które mogłyby 
powodować odst ępstwa od wymiarów projektowanych nale ży zgłosi ć Inspektorowi, 
który doprowadzi do ustalenia wła ściwych rozwi ązań w porozumieniu z jednostk ą 
projektow ą.  
1.5.  Teren budowy  
1.5.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren ogólnie dost ępny, bezpo średnio przyległy do głównego ci ągu 
komunikacyjnego. Nie zachodzi potrzeba wykonania cz asowych utwardze ń, dojazdów 
i ogrodze ń. 
1.5.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach okre ślonych w ogólnych warunkach umowy. 
Teren zaplecza wykonawcy powinien zosta ć zlokalizowany w obr ębie 
rewitalizowanego obszaru robót. Je żeli zaistnieje konieczno ść wykonania innych  
ni ż istniej ące - Zamawiaj ący wska że miejsca przył ączenia mediów dla celów 
realizacji robót budowlanych. 
Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiaj ący przeka że Wykonawcy nast ępuj ące 
dokumenty: 
− dokumentacj ę techniczn ą, 
− kopi ę decyzji o pozwoleniu na budow ę, 
− kopie zezwole ń i uzgodnie ń uzyskanych w trakcie przygotowania realizacji 



  

zadania inwestycyjnego, 
− specjalne wymagania i ograniczenia zwi ązane z ruchem pojazdów i maszyn 

budowlanych, 
− informacj ę o mo żliwo ści korzystania z mediów i zwi ązane z tym uzgodnienia, 
− kopie podkładów geodezyjnych, 
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
Zgodnie z umow ą, w ramach prac przygotowawczych, przed przyst ąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowi ązany do opracowania projektu 
organizacji robót, który musi by ć dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni ć zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i org anizacyjne, które zapewni ą 
realizacj ę robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacjami technicznymi 
i instrukcjami Inspektora realizacj ą umowy oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawiera ć i opisywa ć co najmniej: 

organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzeni a robót, 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
ewentualne przewidywane ogrodzenia tymczasowe, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

1.5.4.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowi ązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót  chodników 
i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez w ła ściwe u żytkowanie lub 
zastosowanie odpowiednich zabezpiecze ń. Ewentualne uszkodzenia 
i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobow i ązany usun ąć bez mo żliwo ści 
ubiegania si ę o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
1.5.5.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron ę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposa żenia u żytych do realizacji robót od chwili 
rozpocz ęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten o kres urz ądzenia lub 
ich elementy b ędą utrzymane w sposób satysfakcjonuj ący Inspektora. Mo że on 
wstrzyma ć realizacj ę robót, je śli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowi ązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zai nstaluje i utrzyma wszystkie 
niezb ędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urz ądzenia takie jak: bariery, 
sygnalizacj ę ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewni ć bezpiecze ństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, barie ry i inne urz ądzenia 
zabezpieczaj ące musz ą by ć zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca b ędzie tak że odpowiedzialny do czasu zako ńczenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych ist niej ących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudo wy na własny koszt.  
Przed rozpocz ęciem  robót wykonawca poda ten fakt do wiadomo ści zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umie ści, 
w miejscach i ilo ściach okre ślonych przez Inspektora, tablice podaj ące 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporz ądzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownict wa.  
1.6.  Ochrona własno ści i urz ądze ń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron ę istniej ących instalacji naziemnych 
i podziemnych urz ądze ń znajduj ących si ę w obr ębie placu budowy, takich jak 
ruroci ągi i kable etc. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca potwierdzi 
u odpowiednich władz, które s ą wła ścicielami instalacji i urz ądze ń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczon ym przez zamawiaj ącego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urz ądzenia zostały wła ściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realiz acji robót. 
W przypadku gdy wyst ąpi konieczno ść przeniesienia instalacji i urz ądze ń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowi ązek poinformowa ć 



  

Inspektora o zamiarze rozpocz ęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o ka żdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urz ądze ń lub instalacji i b ędzie współpracował przy naprawie udzielaj ąc 
wszelkiej mo żliwej pomocy, która mo że by ć potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowod owane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym p okazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiaj ącego.  
1.7.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi ązany zna ć i stosowa ć si ę do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawn ych w zakresie ochrony 
środowiska.  W okresie realizacji, do czasu zako ńczenia robót, wykonawca b ędzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosowa ć si ę do wszystkich przepisów 
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unika ć działa ń szkodliwych dla innych jednostek wyst ępuj ących na tym terenie 
w zakresie zanieczyszcze ń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalno ści ą.  
1.8.  Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budow ę i b ędzie utrzymywał wyposa żenie konieczne dla 
zapewnienia bezpiecze ństwa. Zapewni wyposa żenia w urz ądzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposa żenie i odzie ż wymagan ą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uwa ża si ę, że koszty zachowania zgodno ści 
z wspomnianymi powy żej przepisami bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia s ą wliczone 
w cen ę umowną. 
Wykonawca będzie stosował si ę do wszystkich przepisów prawnych obowi ązuj ących 
w zakresie bezpiecze ństwa przeciwpo żarowego. B ędzie stale utrzymywał wyposa żenie 
przeciwpo żarowe w stanie gotowo ści, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpiecze ństwa przeciwpo żarowego, na placu budowy, we wszystkich urz ądzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazyno wych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo żarowymi, w bezpiecznej 
odległo ści od budynków i składowisk, w miejscach niedost ępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w w yniku 
pożaru, który mógłby powsta ć w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływaj ą na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emituj ących promieniowanie w ilo ściach wy ższych ni ż dopuszczalne 
w obowi ązuj ących przepisach w tym zakresie nie b ędzie akceptowane.  Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodz ące z recyklingu i maj ące by ć u żyte do robót 
muszą by ć po świadczone przez odpowiednie urz ędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które s ą niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zako ńczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, n p. materiały pyl ące) 
mogą by ć dozwolone, pod warunkiem, że b ędą spełnione wymagania techniczne 
dotycz ące ich wbudowania. Przed u życiem takich materiałów Zamawiaj ący musi 
uzyska ć aprobat ę od odpowiednich władz administracji pa ństwowej, je śli wymagaj ą 
tego odpowiednie przepisy.  
1.9.  Okre ślenia podstawowe  
Dokumentacja projektowa  – dokumentacja okre ślaj ąca cechy charakterystyczne, 
lokalizacj ę, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji  obiektu.  
Dziennik Budowy  –  obowi ązkowy dokument wydany w oparciu o obowi ązuj ące 
przepisy Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestra cji procesów i zdarze ń 
wyst ępuj ących w trakcie i zwi ązanych z realizowanym zadaniem, w szczególno ści 
tych, które dotycz ą zmian i odst ępstw od projektu oraz co do których 
stwierdzenie prawidłowo ści ich wykonania po realizacji byłoby utrudnione lu b 
niemo żliwe.  
Inspektor – osoba posiadaj ąca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 
reprezentuj ąca interesy Zamawiaj ącego w realizacji Zadania, akceptuj ąca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzaj ąca lub koryguj ąca je.  
Jednostka Projektowa  – osoba lub zespół osób firmy wykonuj ącej i nadzoruj ącej 
projektowanie cało ści zadania.  



  

Kierownik Budowy - osoba posiadaj ąca wymagane przez Prawo Budowlane 
uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa żniona do kierowania robotami 
i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
Ksi ęga (ksi ążka) Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami 
i ponumerowanymi stronami słu żący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiarów 
dokonywanych robót w formie wylicze ń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
zał ączników; wpisy w Ksi ędze Obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez 
Inspektora.  
Materiały i wyroby -  wszelkie tworzywa i produkty niezb ędne do wykonania 
robót, zgodne z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi.  
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilo ści (przedmiar) w kolejno ści 
technologicznej ich wykonania.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) – dokument przetargowy, 
opisuj ący m.in. sposób realizacji uwzgl ędniaj ący „Prawo zamówie ń 
publicznych”.  
Zadanie budowlane - cz ęść przedsi ęwzi ęcia budowlanego, stanowi ącą odr ębną 
cało ść technologiczn ą, zdoln ą do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno u żytkowych. Zadanie mo że polega ć na wykonywaniu robót 
zwi ązanych z budow ą kanalizacji lub jej elementu -odcinka wraz z przył ączami.  
Zamawiaj ący  – jednostka zlecaj ąca i finansuj ąca realizowane Zadanie.  
Przyj ęte oznaczenia i skróty  
PN - Polska Norma 
BN - Bran żowa Norma 
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jako ści 
JP - Jednostka Projektowa 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ót 
 
2. Materiały i urz ądzenia  
2.1. Informacje ogólne. 
Wykonawca jest zobowi ązany dostarczy ć materiały i wyroby zgodnie 
z wymaganiami DP i niniejszych ST. 
Wszelkie materiały, wyroby i urz ądzenia zastosowane w Dokumentacji 
Projektowej mo żna zast ąpi ć równowa żnymi stosuj ąc te same parametry techniczne 
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zale żności od wymaga ń wynikaj ących z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca jest zobowi ązany dostarczy ć materiały i wyroby zgodnie 
z wymaganiami DP i niniejszych ST. Nie przewiduje s i ę dostarczania materiałów 
bądź wyrobów przez Zamawiaj ącego. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału zamiennego jaki zamierza 
zastosowa ć do wykonania realizowanego elementu. 
2.2.  Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądze ń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urz ądzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót musz ą by ć zgodne z wymaganiami okre ślonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami dokume ntacji projektowej. Przed 
użyciem ka żdego materiału przewidywanego do wykonania robót st ałych wykonawca 
przedło ży Inspektorowi do akceptacji szczegółow ą informacj ę o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich bada ń 
laboratoryjnych i próbek. To samo dotyczy instalowa nych urz ądze ń. 
Akceptacja Inspektora udzielona jakiej ś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczy ć, że wszystkie materiały pochodz ące z tego źródła s ą akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowi ązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzon ego źródła dla ka żdej 
dostawy, żeby udowodni ć, że nadal spełniaj ą one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
2.3.  Kontrola materiałów i urz ądze ń 



  

Inspektor mo że okresowo kontrolowa ć dostarczane na budow ę materiały 
i urz ądzenia, żeby sprawdzi ć czy s ą one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Inspektor jest upowa żniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzi ć jego własno ści. Wyniki tych prób stanowi ć mogą podstaw ę do aprobaty 
jako ści danej partii materiałów.  Inspektor jest równie ż upowa żniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urz ądze ń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz ądze ń przez Inspektora, 
wykonawca ma obowi ązek spełnia ć nast ępuj ące warunki: 
a)  W trakcie badania, Inspektorowi b ędzie zapewnione niezb ędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawc ę i producenta materiałów lub urz ądze ń; 
b)  Inspektor b ędzie miał zapewniony w dowolnym czasie dost ęp do tych miejsc, 

gdzie s ą wytwarzane materiały i urz ądzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
2.4.  Atesty materiałów i urz ądze ń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych  specyfikacjach technicznych 
wymagane s ą atesty, ka żda partia dostarczona na budow ę musi posiada ć atest 
okre ślaj ący w sposób jednoznaczny ich cechy. Przed wykonanie m przez wykonawc ę 
badań jako ści materiałów, Inspektor mo że dopu ści ć do u życia materiały 
posiadaj ące atest producenta stwierdzaj ący pełn ą zgodno ść tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach  technicznych. 
Produkty przemysłowe musz ą posiada ć atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego ba dań. Kopie wyników tych bada ń 
muszą by ć dostarczone przez wykonawc ę Inspektorowi.  
Materiały posiadaj ące atesty, a urz ądzenia – wa żną legalizacj ę, mog ą by ć badane 
przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy  zostanie stwierdzona 
niezgodno ść wła ściwo ści przewidzianych do u życia materiałów i urz ądzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacj ach technicznych nie zostan ą 
one przyj ęte do wbudowania.  
2.5.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze s zczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi musz ą by ć niezwłocznie usuni ęte przez wykonawc ę z placu budowy. 
Jeśli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta ć te materiały do innych robót ni ż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wart ość tych materiałów mo że by ć 
odpowiednio skorygowana przez Inspektora.  Każdy rodzaj robót wykonywanych 
z u życiem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora, b ędzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on z dawać sobie 
spraw ę, że te roboty mog ą by ć odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone. 
2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądze ń 
Wykonawca jest zobowi ązany zapewni ć, żeby materiały i urz ądzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed usz kodzeniem. Musi utrzymywa ć 
ich jako ść i własno ści w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbud owania 
lub monta żu. Musz ą one w ka żdej chwili by ć dost ępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Inspektora, a ż do chwili, kiedy zostan ą u żyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania mater iałów i urz ądze ń b ędą 
zlokalizowane w obr ębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekt orem, 
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych pr zez wykonawc ę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urz ądzenia b ędą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
2.7.  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza u żyć w jakim ś szczególnym przypadku materiały lub 
urz ądzenia zamienne, o parametrach technicznych innych ni ż przewidziane 
w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfika cjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmnie j na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcze śniej, je śli wymagane jest badanie materiału lub urz ądzenia 
przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny t yp materiału lub urz ądzenia 



  

nie mo że by ć zmieniany w terminie pó źniejszym bez akceptacji Inspektora.  
2.8. Podstawowe materiały w przedmiocie zamówienia:  
2.8.1.  Zaprawy.  
Do wykonania zapraw nale ży stosowa ć piasek rzeczny lub kopany, spełniaj ący 
wymagania normowe oraz cementy portlandzkie i wapno  suchogaszone. 
Przygotowane zaprawy nale ży zu żyć w nast ępuj ących okresach: 

a)  zaprawa wapienna – 8 godzin, 
b)  zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny, 
c)  zaprawa cementowa – 2 godziny. 

Wymagania dla cementów i kruszyw jak dla betonów. W apno powinno spełnia ć 
wymagania normy PN-86/B-30020.  
2.8.2.  Okładziny ścian. 
Projektowane materiały: 
- płytki posadzkowe i ścienne - o parametrach i wygl ądzie zbli żonych do 
istniej ących,  
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powi nny: 
- zapewnia ć nale żyt ą przyczepno ść, 
- wypełnia ć w sposób plastyczny wgł ębienia i miejsca braków w podkładzie, 
- posiada ć odpowiedni ą wytrzymało ść na ściskanie, nie mniejsz ą ni ż 
podkładu, 
- być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 
Do klejenia okładzin z płytek stosowa ć kleje specjalne, wła ściwe dla danego 
rodzaju kamienia. 
2.8.3. Tynk silikonowy  - gotowa masa tynkarska do u życia - tynk cienkowarstwowy, 
na bazie żywic silikonowych, o grubo ści uziarnienia ok. 2 mm - struktura 
„baranek”.. Skład: emulsja żywicy silikonowej, wypełniacze mineralne, pigmenty,  
dodatki organiczne, woda. Odporny na zanieczyszczen ia przemysłowe i utrudniaj ący 
rozwój mikroorganizmów ( grzyby, algi itp. ) na ele wacji - z uwagi na 
zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nim i w trakcie procesu 
produkcyjnego; niska nasi ąkliwo ść i niska podatno ść na zabrudzenia. Hydrofobowy, 
paroprzepuszczalny tynk stosowany na zewn ątrz - w szczególno ści przeznaczony 
jako warstwa wyko ńczeniowa w systemach ocieple ń na styropianie oraz wełnie 
mineralnej.  
2.8.4. Tynki mineralne. 
Zaprawy u żyte do wykonania tynków powinny odpowiada ć wymaganiom wg PN-90/B-
14501 lub posiada ć odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapra w 
słu żących do wykonania spodnich warstw tynku nale ży stosowa ć piasek odmiany l 
wg PN-79/B-067 11. Do zapraw przeznaczonych na wier zchni ą warstw ę tynku 
o gładkiej powierzchni nale ży stosowa ć piasek przesiewany odpowiadaj ący 
wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement i zap rawy przeznaczone do 
wykończenia powierzchni tynków nie mog ą zawiera ć grudek i skawale ń. 
Do wyko ńczenia elewacji stosowa ć gotowe wyprawy tynkarskie, slilikatowe. 
2.8.4.a Masy tynkarskie gotowe. 
DP przewiduje zastosowanie na cz ęści ścian gotowych mas tynkarskich, 
silikonowych o uziarnieniu 2mm. 
2.8.5. Farby. 
Do malowa ń stosowa ć farby wg rodzaju i kolorystyki okre ślonej w DP. 
Zastosowane farby musz ą mie ć aktualny termin wa żności na termin ich stosowania 
i by ć przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkni ętych pojemnikach.  
2.8.6. Materiały do izolacji powłokowych / szczepnyc h. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiada ć zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów 
oraz w przypadku izolacji bitumicznych by ć zgodne z norm ą PN-69/8-10260. 
Izolacje wykonywane na zimno - do wykonywania izola cji na zimno mog ą by ć 
stosowane s ą nast ępuj ące materiały: 
-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
-inne materiały przewidziane w dokumentacji projekt owej odpowiadaj ące wymaganiom 
podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadaj ące odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
Izolacje wykonywane na gor ąco - do wykonywania izolacji na gor ąco mog ą by ć 
stosowane s ą nast ępuj ące materiały: 
-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny od powiada ć wymaganiom normy PN-
B-24625:1998, 



  

-inne materiały przewidziane w dokumentacji projekt owej odpowiadaj ące wymaganiom 
podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadaj ące odpowiednie aprobaty 
techniczne do tego typu zastosowa ń. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania: wymagania wg PN-B -24620:1998 
Kit asfaltowy uszczelniaj ący KF: wymagania wg normy PN- 75JB-30175. 
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy: wymagania wg n ormy BN- 70/61.1.2-24 
2.8.7. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, osnowa włóknina 
poliestrowa 200g, grubo ść min. 5 mm. 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS, osnowa włóknina 
poliestrowa 200g, grubo ść min. 4,5 mm. 
-wst ęga papy powinna by ć bez dziur i załama ń, o równych kraw ędziach. 
-Powierzchnia papy nie powinna mie ć widocznych plam asfaltu. 
-Dopuszcza si ę pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyj nej. 
-Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s ą uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia si ę papy. Dopuszcza si ę 
naderwania na kraw ędziach wst ęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłu ższe ni ż 30 
mm, nie wi ęcej ni ż w 3 miejscach na ka żde 1.0 m długo ści papy. 
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada ć wymaganiom norm: 
PN-90/8-04615, PN-92/8-27618, PN-92/8-27619 oraz PN -B-27620:1998, 
2.8.8 Akcesoria do pokry ć z pap. 
2.8.8.1. Listwa dociskowa. Listwa dociskowa systemo wa wg producenta pap; 
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywini ęciach pap; 
2.8.8.2. Klin naro żnikowy (B.08.AKP.002) klin naro żnikowy- pod pap ę, systemowy; 
Zastosowanie: przy załamaniach pap; 
2.8.8.3  Odwodnienie: rynny i rury spustowe z PVC.  
 
3. Sprz ęt  
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót i środowisko. 
Sprz ęt u żywany do robót powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i ilo ści 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jako ści i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym pr zez 
Inspektora. Liczba i wydajno ść sprz ętu powinna gwarantowa ć prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ci ężkich musi uwzgl ędnia ć 
wymagania przepisów w zakresie korzystania z infras truktury drogowej, 
a w szczególno ści uwzgl ędnia ć specyfik ę podziemnych instalacji i konstrukcji 
budowlanych zwi ązanych z obiektami szpitalnymi. 
Sprz ęt b ędący własno ści ą wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót musi by ć 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy oraz by ć zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotycz ącymi jego u żytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektoro wi kopie dokumentów 
potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje  techniczne przewiduj ą 
możliwo ść wariantowego u życia sprz ętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprz ęt do akceptacji przez Inspektora. Nie mo że by ć pó źniej 
zmieniany bez jego zgody. 
Sprz ęt, maszyny, urz ądzenia i narz ędzia nie gwarantuj ące zachowania warunków 
umowy zostan ą przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczo ne do robót. 
 
4. Transport  
Dojazd na teren budowy odbywa ć si ę b ędzie bezpo średnio z dróg publicznych.  
Liczba i rodzaje środków transportu b ędą okre ślone w projekcie organizacji 
robót. Musz ą one zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacj ach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora, w terminach wynikaj ących z harmonogramu robót. 
Teren budowy jest zlokalizowany w bezpo średnim s ąsiedztwie głównych układów 
komunikacyjnych miasta. 



  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz ą spełnia ć wymagania dotycz ące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieni u do dopuszczalnych obci ążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadaj ące 
warunkom umowy, b ędą usuni ęte z terenu budowy na polecenie Inspektora.  
Wykonawca jest zobowi ązany usuwa ć na bie żąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez je go pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
5.  Wykonanie robót budowlanych  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą oraz za 
jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji t echnicznych i programu 
zapewnienia jako ści, projektu organizacji robót oraz poleceniami Ins pektora. 
Decyzje Inspektora dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  
robót b ędą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, pro jekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a tak że w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzj i Inspektor uwzgl ędnia 
wyniki bada ń materiałów i jako ści robót, dopuszczalne niedokładno ści normalnie 
wyst ępuj ące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia 
z przeszło ści, wyniki bada ń naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące na rozwa żaną 
kwesti ę.  
Polecenia Inspektora b ędą wykonywane nie pó źniej ni ż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc ę, pod gro źbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
5.1. Roboty rozbiórkowe  
Roboty rozbiórkowe nale ży prowadzi ć z zachowaniem wszelkich zasad okre ślonych 
w rozporz ądzeniu w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowla no-monta żowych 
i rozbiórkowych oraz wytycznych planu BIOZ. 
Przed przyst ąpieniem do robót rozbiórkowych nale ży wykona ć wszelkie niezb ędne 
zabezpieczenia, szczególnie przed wej ściem na teren rozbiórek osób 
postronnych. 
Materiały uzyskane z rozbiórek odwie źć na miejsce składowania lub utylizacji.  
5.2. Przygotowanie podło ża.  
Podło ża tynków zwykłych powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 
Podło że musi by ć no śne, suche, niesp ękane, nasi ąkliwe, niezmarzni ęte oraz wolne 
od kurzu, tłuszczu i wykwitów. 
Przed zastosowaniem tynku ka żde podło że musi by ć zagruntowane: 
- powierzchnie obsypuj ące si ę nale ży oczy ści ć mechanicznie;  
- powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami : oczy ści ć mechanicznie, 
strumieniem gor ącej pary wodnej lub przy u życiu środków do usuwania alg;  
- stare, zwietrzałe farby mineralne oczy ści ć mechanicznie; wykwity oczy ści ć 
mechanicznie;  
- uszkodzone, sp ękane powierzchnie naprawi ć przy u życiu odpowiednich szpachlówek  
- wszystkie podło ża musz ą zosta ć zagruntowane podkładem (przerwa technolog 24h).  
5.3. Tynki.  
Na ścianach murowanych wykona ć tynki cementowo-wapienne kat. III. 
Zasady ogólne wykonywania tynków: 
a) przed rozpocz ęciem robót tynkowych powinny by ć uko ńczone wszystkie roboty 
stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtyn kowe i zamurowane wszelkie 
przebicia i bruzdy oraz obsadzone o ście żnice okienne i drzwiowe, 
b) podło że powinno by ć przygotowane w sposób zapewniaj ący jak najlepsz ą 
przyczepno ść tynku, ściany murowane z materiałów chłonnych (np. bloczki 
z betonu autoklawizowanego) nale ży zagruntowa ć środkiem zwi ększaj ącym 
przyczepno ść. 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by ć dostosowana do rodzaju 
i wytrzymało ści podło ża oraz jego charakteru u żytkowego (mo żliwo ść nara żania 
na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgo ć itp.), a w zale żności od rodzaju 
zaprawy odpowiada ć wymaganiom wła ściwej normy przedmiotowej, przy czym  
w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zap rawy u żytej na kolejne 
warstwy, tj. na narzut i gład ź, powinna by ć ni ższa ni ż marka zaprawy u żytej 
na warstw ę poprzedzaj ącą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych), 



  

d) tynk powinien by ć na całej powierzchni ści śle powi ązany z podło żem, a przy 
tynkach wielowarstwowych równie ż poszczególne warstwy tynku powinny ści śle do 
siebie przylega ć na całej powierzchni, 
e) tynki powinny by ć wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni ższej ni ż 5°C 
i pod warunkiem, że w ci ągu doby nie nast ąpi spadek temperatury poni żej 0°C; 
dopuszcza si ę wykonywanie robót tynkowych w temperaturze ni ższej tylko przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczaj ących przewidzianych 
w „Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowl anych w okresie obni żonych 
temperatur”, 
f) świe że  tynki  powinny  by ć  zabezpieczone  przed  gwałtownym  
wyschni ęciem  przez zasłanianie ich przed bezpo średnim działaniem promieni 
słonecznych oraz przez ochron ę przed wiatrem; w przypadku prowadzenia robót 
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cemen towe, cementowo-wapienne 
i wapienne powinny by ć w okresie wi ązania zaprawy (tj. w ci ągu około l 
tygodnia) zwil żane wod ą.  
5.4. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwow ej.  
Masy tynkarskie powinny by ć nakładane przez wykonawc ę do świadczonego w układaniu 
tynków cienkowarstwowych. Tynk silikonowy: Po co na jmniej 24-godzinnym schni ęciu 
podkładu nakłada ć tynk silikonowy. Tynk zamiesza ć wolnoobrotowym mieszadłem, nie 
miesza ć z innymi produktami. Tynk silikonowy nakłada ć nierdzewn ą pac ą stalow ą 
w warstwie równej wielko ści ziarna i zaciera ć. Struktura rowkowa: po krótkim 
przyschni ęciu zaciera ć pac ą plastikow ą wykonuj ąc ruchy koliste, poziome lub 
pionowe. Struktura drapana: bezpo średnio po zaci ągni ęciu zaciera ć pac ą 
plastikow ą ruchami kolistymi. Pracowa ć równomiernie i bez przerwy. Budowa 
powłoki: 1 x podkład (całopowierzchniowo i równomie rnie) lub 2 x podkład (na 
silnie chłonnych podło żach) 1 x tynk silikonowy. 
5.4.1 Uwagi i ograniczenia 
Tynk silikonowy: Temperatura podło ża, powietrza oraz materiału podczas 
stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie  może by ć ni ższa ni ż +5°C. 
Przy du żym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym  wietrze odpowiednio 
osłoni ć elewacj ę. Du ża wilgotno ść powietrza i niskie temperatury mog ą wyra źnie 
wydłu żyć czas wi ązania i zmienia ć odcie ń barwy. Czyszczenie narz ędzi - wod ą 
natychmiast po u życiu. Uwzgl ędni ć współczynnik odbicia światła przy u życiu 
w systemach docieple ń i na tynkach  
5.5.  Okładziny ścian i posadzek płytkami.  
Układanie płytek na poszczególnych płaszczyznach na le ży rozpoczyna ć od punktów 
wskazanych w DP. 
Wykonanie fragmentu okładziny na nało żonej ka żdorazowo warstwie kleju powinno 
nast ąpi ć w ci ągu 15min lub w czasie wskazanym w instrukcji dotycz ącej u życia 
zaprawy klejowej. 
Szeroko ść spoin nie powinna by ć wi ększa ni ż 3mm, chyba że projekt przewiduje 
inaczej. Zaprawa do spoinowania powinna by ć odpowiednia do zało żonej grubo ści 
spoin. 
Do wypełniania spoin mo żna przyst ąpi ć dopiero po kilku dniach od uło żenia 
płytek. Przed rozpocz ęciem spoinowania okładzina winna by ć zwil żona wod ą, która 
nie mo że pozosta ć w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego 
zwi ązaniem nale ży oczy ści ć dokładnie powierzchni ę posadzki. 
Temperatura powietrza wewn ątrz lub zewn ątrz w czasie układania płytek ceramicznych 
powinna wynosi ć co najmniej +5°C.  
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku w  posadzce powinna by ć 
wykonana szczelina dylatacyjna wypełniona materiałe m plastycznym.  
5.6. Monta ż ślusarki stalowej.  
Zewnętrzne wymiary o ście żnic powinny by ć dostosowane do wykonanych otworów 
w konstrukcji. Tolerancja wymiarowa powinna si ę zawiera ć w przedziale 20-30mm. 
Przed wykonaniem stolarki wymiary otworów ka żdorazowo sprawdzi ć na budowie. 
Poło żenie progu ramy powinno uwzgl ędnia ć osadzenie podokienników.  
Odst ęp miejsc zakotwienia o ście żnicy nie powinien przekracza ć 700mm, 
z zastrze żeniem, że kotwy przynaro żne powinny by ć zamocowane w odl. 10-15 cm od 
naro ża. Ilo ść kotew na jednym boku powinna wynosi ć minimum 3 szt. 
Odchylenie o ście żnicy od pionu lub poziomu nie powinno przekracza ć 3 mm na całej 
długo ści elementu o ście żnicy. 
Po całkowitym usztywnieniu ramy nale ży dokona ć wszelkich regulacji skrzydeł oraz 
monta ż oku ć w tym elementach, umo żliwiaj ących swobodne otwieranie i zamykanie 



  

jego cz ęści ruchomych. Monta ż oku ć powinien przebiega ć zgodnie z zał ączon ą do 
specyfikacji dostawy instrukcj ą monta żu elementu i jego regulacji. 
Elementy ślusarki powinny by ć zamontowane w sposób zapewniaj ący wła ściw ą sztywno ść 
i wytrzymało ść zamocowania. 
Wykonawca w trakcie monta żu elementów ostatecznie wyko ńczonych zachowa szczególn ą 
uwagę i zabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w tra kcie monta żu. Elementy 
uszkodzone w trakcie monta żu zostan ą naprawione lub w przypadku braku mo żliwo ści 
naprawy wymienione (b ądź ich fragmenty) na elementy wolne od wad. 
Mocowanie ślusarki mo żna przeprowadzi ć za pomoc ą kotew ze stali ocynkowanej 
lub nierdzewnej. W celu unikni ęcia uszkodzenia profilu ramy, nale ży do wiercenia 
używać wierteł przedłu żonych. Dobór rodzaju, długo ści i średnicy kołków i śrub 
nale ży uzgodni ć z producentem stolarki.  
Otwory na dyble wierci ć nale ży po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie 
pomi ędzy ram ą, a murem wypełnia si ę mas ą uszczelniaj ąca w ilo ści niezb ędnej do 
uszczelnienia np. piank ą poliuretanow ą, po uprzednim oczyszczeniu i zwil żeniu 
szczeliny. Nadmiar pianki obci ąć no żem po 48 godzinach. 
Po zamontowaniu ślusarki nale ży wykona ć obróbki murarskie i tynkarskie o ście ży 
w sposób zapewniaj ący ci ągło ść i jednolito ść faktury powierzchni ściany.  
5.7. Roboty malarskie.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich w budownictwie 
reguluje norma wg PN-69/B-10280 
Roboty malarskie powinny by ć wykonane zgodnie z dokumentacj ą techniczn ą, 
uwzgl ędniaj ącą wymagania norm i okre ślaj ącą rodzaj podło ża, rodzaj farby, 
wymaganą jako ść malowania oraz wzorzec barwy.  
5.8. Roboty dekarskie.  
5.8.1. Przygotowanie podło ża: 
Warunkiem rozpocz ęcia robót pokrywczych jest odpowiednie przygotowani e podło ży: 
- powierzchnia powinna by ć równa; 
- powinny by ć zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podło ża i konstrukcji 
dachu; dylatacje podło ża powinny pokrywa ć si ę z dylatacjami dachu i budynku; 
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj ącymi ponad dach, a tak że okapy, 
kosze, koryta odwadniaj ące, itp. powinny by ć w podło żu odpowiednio uformowane; 
- urz ądzenia odwadniaj ące powinny by ć umocowane w podło żu; 
- podło że powinno mie ć odpowiedni ą no śność, by ć sztywne oraz zdolne do 
przeniesienia dodatkowych obci ążeń podczas robót budowlano-pokrywowych; 
- powinno by ć wykonane z materiałów niewpływaj ących szkodliwie na pokrycie 
dachowe lub obróbki blacharskie (w przeciwnym razie  nale ży pokrycie dachowe, 
warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli ć od podło ża warstw ą innego 
materiału izolacyjnego); 
Przed zało żeniem izolacji wodoszczelnej z warstw papy termozgr zewalnej nale ży 
doprowadzi ć do ukształtowania odpowiednich spadków na powierzc hni dachu, a tak że 
wyprofilowania kraw ędzi stykowych ze ściankami kolankowymi. 
Impregnacja musi zosta ć wykonana z wyprowadzeniem na ścianki kolankowe. 
5.8.2. Warunki wykonania robót: 
Do wykonywania pokry ć pap ą można przyst ąpi ć: 
- po sprawdzeniu zgodno ści wykonania podło ża z dokumentacj ą techniczn ą oraz 
wymaganiami szczegółowymi  dla danego rodzaju podło ża; 
- po zako ńczeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchn i połaci, np. 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanaliza cyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych na które b ędą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 
blach ą, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek  blacharskich, uchwytów 
rynnowych, (rynhaków), itp. Z wyj ątkiem robót, które ze wzgl ędów 
technologicznych powinny by ć wykonane w trakcie układania pokrycia lub po jego 
całkowitym zako ńczeniu; 
- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszcze ń, odpadów materiałów i elementów; 
- po sprawdzeniu zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą materiałów pokrywczych i 
sprz ętu do wykonywania pokry ć papowych; 
Robót pokrywczych nie nale ży wykonywa ć w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jako ść pokrycia, takich jak temperatura poni żej 
+5st.C., rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj ący 
krycie. 
• Roboty blacharskie mog ą by ć wykonywane o ka żdej porze roku lecz w temperaturze 
nie ni ższej ni ż – 15 0 C. Robót nie wolno wykonywa ć na oblodzonych 
powierzchniach. 



  

• Przed rozpocz ęciem układania pokrycia dachu zamocowa ć deski okapowe, 
wiatrownice, rynhaki, obróbki blacharskie i rynny o raz wykona ć miejsca podparcia 
dla wyłazów, stopni i ław kominiarskich. 
• Do odprowadzenia wody stosowa ć rynny dachowe z PCV, 
• Uchwyty rynnowe winne by ć wykonane z płaskownika 4x 25 mm tytanowo-cynkowego . 
• Uchwyty montowa ć do deski okapowej w odst ępach od 0,5 do 0,8 m 
• Spadki rynien nie mog ą by ć mniejsze ni ż 0,5 % 
• Zewn ętrzny brzeg rynny powinien by ć usytuowany o 10 mm ni żej w stosunku do 
brzegu wewn ętrznego. Brzeg wewn ętrzny w najwy ższym poło żeniu rynny powinien by ć 
usytuowany o 25 mm ni żej w stosunku do linii stanowi ącej przedłu żenie połaci 
dachu. 
• Poł ączenie rynny z rur ą spustow ą winno by ć wykonane za pomoc ą leja spustowego 
w taki sposób aby zako ńczenie leja spustowego swobodnie wchodziło w rur ę 
spustow ą. 
• Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by ć wi ększe ni ż 20 mm na 
długo ści 10 m. 
• Rury spustowe powinny by ć mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi 
w odst ępach nie wi ększych ni ż 1 m oraz zawsze na ko ńcach rur i przy kolanach. 
• Uchwyty powinny by ć zamocowane w sposób trwały do kołków rozporowych 
zamocowanych w ścianach budynku. 
• Rynny i rury spustowe powinny odpowiada ć wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 
a uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN- EN 1462:2004, PN-B-94701:1999 
i PN-B-94702:1999 
• Przycinanie blachy wykonywa ć no życami r ęcznymi lub elektrycznymi. 
Zabrania si ę ci ęcia blachy za pomoc ą szlifierek k ątowych i innego sprz ętu 
powoduj ącego powstawanie wysokiej temperatury. 
• Wszystkie wygi ęcia blach nale ży wykona ć w taki sposób aby nie nast ępowało 
pękanie blachy i odpryskiwanie warstwy ochronnej. 
• Nale ży unika ć chodzenia po uło żonym pokryciu. Je żeli wej ście na dach jest 
konieczne Wykonawca zobowi ązany jest dopilnowa ć aby pracownicy posiadali obuwie 
o mi ękkiej i wolnej od zanieczyszcze ń podeszwie. 
• Na budynkach zamocowa ć instalacj ę odgromow ą, zwody z drutu stalowego 
ocynkowanego zamocowane do kraw ędzi pokrycia dachu uło żone na wspornikach. Zwody 
doł ączy ć do istniej ących uziomów.  
 
6. Kontrola jako ści robót  
6.1  Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ści materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł ączaj ąc personel, laboratorium, 
sprz ęt, zaopatrzenie i wszelkie urz ądzenia niezb ędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jako ści wykonania robót.  
Inspektor mo że za żądać od wykonawcy przeprowadzenia bada ń w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalaj ący.  
Wykonawca jest zobowi ązany prowadzi ć pomiary i badania materiałów oraz robót 
z cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i S ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ści s ą okre ślone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyra źnych przepisów Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą. 
Inspektor mo że za żądać od wykonawcy dostarczenia świadectw stwierdzaj ących, że 
wszystkie stosowane urz ądzenia i sprz ęt badawczy posiadaj ą wa żną legalizacj ę, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm okre ślaj ących 
procedury bada ń.  
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki do bada ń b ędą z zasady pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog ą by ć z jednakowym prawdopodobie ństwem 
wytypowane do bada ń.  
Inspektor musi mie ć zapewnion ą możliwo ść udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowi ązek przeprowadza ć dodatkowe badania tych materiałów, 



  

które budz ą w ątpliwo ści co do jako ści, o ile kwestionowane materiały nie zostan ą 
przez wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostar czone 
przez wykonawc ę do bada ń wykonywanych przez Inspektora b ędą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. K oszty tych dodatkowych bada ń 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia us terek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiaj ący.  
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosow ać można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 
Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.  
Inspektor b ędzie miał nieograniczony dost ęp do pomieszcze ń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. B ędzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedoci ągni ęciach dotycz ących urz ądze ń laboratoryjnych, sprz ętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meto d badawczych. 
Jeżeli niedoci ągni ęcia te b ędą na tyle powa żne, że mog ą wpłyn ąć ujemnie na 
wyniki bada ń, Inspektor natychmiast wstrzyma u życie do robót badanych 
materiałów i dopu ści je dopiero wtedy, gdy niedoci ągni ęcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostan ą usuni ęte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść tych 
materiałów.  
Wykonawca b ędzie przekazywa ć Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada ń jak 
najszybciej, nie pó źniej jednak ni ż w terminie okre ślonym w programie 
zapewnienia jako ści. Kopie wyników bada ń b ędą mu przekazywane na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równie ż przez niego 
zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów 
ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jako ści i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania m ateriałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta mat eriałów zapewniona mu b ędzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontro li robót prowadzonego przez 
wykonawc ę, b ędzie ocenia ć zgodno ść wykonanych robót i u żytych materiałów 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji techniczny ch, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawc ę wyników bada ń.  
Inspektor mo że pobiera ć próbki i prowadzi ć badania niezale żnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Je żeli wyniki tych bada ń wyka żą, że raporty wykonawcy s ą 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci nie zale żnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń, albo oprze si ę wył ącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite kosz ty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostan ą poniesione przez wykonawc ę. 
 
7. Obmiary robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie okre śla ć faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzie ń jego przeprowadzenia. Roboty mo żna uzna ć za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w proje kcie wykonawczym i SST, a ich 
ilo ść podaje si ę w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym w chodz ącym 
w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinn o poprzedza ć obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s ą wpisywane do ksi ęgi obmiaru i zatwierdzane 



  

przez Inspektora. Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SS T nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku wykonania wszystkich robót. Bł ędne dane zostan ą poprawione wg pisemnej 
instrukcji Inspektora. 
7.2. Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru  
robót i dostarczone przez wykonawc ę, musz ą by ć zaakceptowane przez Inspektora. 
Jeżeli urz ądzenia te lub sprz ęt wymagaj ą bada ń atestuj ących, to wykonawca musi 
posiada ć wa żne świadectwa legalizacji. Musz ą one by ć utrzymywane przez wykonawc ę 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzany z cz ęstotliwo ści ą i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesi ęcznych płatno ści na rzecz wykonawcy, lub 
w innym czasie, okre ślonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc ę 
i Inspektora.         
Obmiary b ędą tak że przeprowadzone przed cz ęściowym i ko ńcowym odbiorem robót, 
a tak że w przypadku  wyst ąpienia dłu ższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.  
Obmiar robót zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę bezpo średnio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
7.4.  Przedmiar robót. 
Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, które nie został y przewidziane i wykazane 
w dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Techniczn a, Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia), a tak że roboty zamienne zostan ą zrealizowane na odr ębne 
zlecenie Zamawiaj ącego na podstawie wykonanych przez jednostk ę projektow ą lub 
osob ę wskazan ą przez Zamawiaj ącego przedmiarów robót. 
Przedmiary nale ży sporz ądzi ć zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, 
w formie wskazanej w rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury dotycz ącym m.in. 
formy dokumentacji projektowej – w tym przedmiarów robót - z dnia 2.09.2004 r 
(DU 202, poz. 2072) 
Zalecane zasady przedmiarowania robót zostały usyst ematyzowane i zebrane 
w zeszytach 5 – 7 „Wademecum kosztorysanta” opracow anych i wydanych przez 
Ośrodek Wdro żeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJ A”.  
8.   Odbiory robót.  
Zasady odbiorów robót i płatno ści za ich wykonanie okre śla umowa.  
8.1. Zasady ogólne odbiorów 
Roboty winny podlega ć nast ępuj ącym etapom odbioru, dokonywanym przez 
inwestora z udziałem wykonawcy: 
a) odbiory robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b) odbiory cz ęściowe, 
c) odbiór ko ńcowy, 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilo ści i jako ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie ule gaj ą 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonywany w czasie 
umożliwiaj ącym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania 
ogólnego post ępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub osob y przez 
niego upowa żnione. 
Gotowo ść danej cz ęści robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dzi ennika 
Budowy i jednocze śnie powiadamia Zamawiaj ącego. Odbiór b ędzie przeprowadzany 
niezwłocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia inwestor na podstawie 
dokumentów zawieraj ących komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokument acj ą projektow ą 
i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 



  

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót. 
Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ko ńcowym 
robót. 
8.4. Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór ko ńcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykona nia robót 
w odniesieniu do ich ilo ści, jako ści i warto ści. 
Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ko ńcowego b ędzie 
stwierdzona przez wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi śmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ko ńcowy robót nast ąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez 
inwestora zako ńczenia robót i przyj ęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze 
końcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwe stora i wykonawc ę 
w ich obecno ści. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na 
podstawie przedło żonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą 
i niniejsz ą specyfikacj ą. 
W toku odbioru ko ńcowego robót komisja zapozna si ę z realizacj ą ustale ń 
przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj ących i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawk owych lub robót 
uzupełniaj ących, komisja przerwie swoje czynno ści i ustala nowy termin 
odbioru ko ńcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzgl ędnieniem tolerancji i nie ma 
dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, ko misja dokona potr ąceń, 
oceniaj ąc pomniejszon ą warto ść wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń 
przyj ętych w dokumentach umownych. 
8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ko ńcowego robót jest protokół 
odbioru ko ńcowego robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Do odbioru ko ńcowego wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć nast ępuj ące 
dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbior ze robót zanikaj ących 
i ulegaj ących 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece ń, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy i ksi ęgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, 
• opini ę technologiczn ą sporz ądzon ą na podstawie wszystkich wyników bada ń 
i pomiarów zał ączonych do dokumentów odbioru, 
• oświadczenie o zgodnym z dokumentacj ą oraz przepisami wykonaniu zadania, 
• inne dokumenty wymagane przez inwestora, 
• uwagi dotycz ące warunków realizacji 
robót, 
• dat ę rozpocz ęcia i zako ńczenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl ędem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru ko ńcowego, komisja 
w porozumieniu z wykonawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru ko ńcowego robót. 
Wszystkie zarz ądzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełnia j ące b ędą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełn iaj ących wyznaczy komisja. 
 
9.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz ących  
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzysz ące zostan ą zgodnie z SIWZ uj ęte 
w kwocie umownej i w zwi ązku z tym nie podlegaj ą odr ębnemu rozliczaniu. 
Częściowe nale żności za wykorzystane media, organizacj ę placu budowy zostan ą 
realizowane dla wła ściwych jednostek wskazanych przez Inspektora 
w porozumieniu z innymi wykonawcami.  
 
10.  Dokumenty odniesienia.  
10.1. Dokumentacja projektowa, która zostanie przek azana Wykonawcy. 



  

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzy ma od Zamawiaj ącego dwa 
egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej ora z specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót.  
10.2. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowi ązuj ącym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownika budowy na bie żąco, zarówno dla potrzeb zamawiaj ącego jak i wykonawcy 
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawc y placu budowy a ż do 
zako ńczenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prow adzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 
Zapisy  do dziennika budowy b ędą czynione na bie żąco i powinny odzwierciedla ć 
post ęp robót, stan bezpiecze ństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 
i wszystkie kwestie zwi ązane z zarz ądzaniem budow ą. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera ć jego dat ę, nazwisko 
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by ć 
czytelne i dokonywane w porz ądku chronologicznym jeden po drugim,  nie 
pozostawiaj ąc pustych miejsc mi ędzy nimi, uniemo żliwiaj ąc wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał ączane do dziennika budowy powinny by ć 
przejrzy ście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawc ę jak 
i Inspektora. W szczególno ści w dzienniku budowy powinny by ć zapisywane 
nast ępuj ące informacje: 
− data przej ęcia przez wykonawc ę placu budowy; 
− dzie ń dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawi aj ącego; 
− zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów przygotow anych przez wykonawc ę,  
− daty rozpocz ęcia  i zako ńczenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
− post ęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas re alizacji robót;  
− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opó źnie ń lub przerw w robotach 
− komentarze i instrukcje Inspektora; 
− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót; 
− daty zgłoszenia robót do cz ęściowych i ko ńcowych odbiorów oraz przyj ęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
− wyja śnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót maj ące 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia wy magań szczególnych; 
− 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 bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
− dane na temat jako ści materiałów, poboru próbek i wyników bada ń z okre śleniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
− wyniki poszczególnych bada ń z okre śleniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszystkie wyja śnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzienn ika budowy 
przez wykonawc ę powinny by ć  na bie żąco przedstawiane do wiadomo ści i akceptacji 
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane  do dziennika budowy, musz ą 
być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który j e akceptuje lub si ę do 
nich odnosi. 
Inspektor jest tak że zobowi ązany przedstawi ć swoje stanowisko na temat ka żdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedsta wiciela nadzoru autorskiego. 
10.3. Ksi ążka obmiaru robót 
Ksi ążka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestru je si ę ilo ściowy post ęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmi ary wykonanych robót 
robione s ą na bie żąco i zapisywane do ksi ążki obmiaru robót, wykorzystuj ąc opis 
pozycji i jednostki u żyte w wycenionym przez wykonawc ę przedmiarze robót, 
stanowi ącym zał ącznik do umowy. 
10.4. Inne istotne dokumenty budowy 



  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych wy żej, dokumentami budowy s ą tak że:  
d)  dokumenty wchodz ące w skład umowy; 
e)  pozwolenie na budow ę ; 
f)  protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
g)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umow y i porozumienia 

cywilno-prawne; 
h)  instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotka ń i narad; 
i)  protokoły odbioru robót; 
j)  opinie ekspertów i konsultantów; 
k)  korespondencja dotycz ąca budowy. 

10.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy b ędą przechowywane na placu budowy we wła ściwie 
zabezpieczonym miejscu. Dokumenty zagubione b ędą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokument y budowy b ędą stale dost ępne 
do wgl ądu Inspektora oraz upowa żnionych przedstawicieli zamawiaj ącego 
w dowolnym czasie i na ka żde żądanie. 
10.6. Dokumenty przygotowywane przez wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
10.6.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zako ńczeniem robót wykonawca jest zobowi ązany 
do dostarczania na polecenie Inspektora nast ępuj ących dokumentów: 

- rysunki robocze; 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 
- dokumentacja powykonawcza; 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądze ń. 

Dokumenty składane Inspektorowi winny by ć wyra źnie oznaczone nazw ą 
przedsi ęwzi ęcia i zamawiaj ącego. 
Sprawdzenie, przyj ęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczy ch, wykazów 
materiałów oraz procedur zło żonych lub wnioskowanych przez wykonawc ę nie b ędą 
miały wpływu na kwot ę kontraktu i wszelkie wynikaj ące st ąd koszty ponoszone b ędą 
wył ącznie przez wykonawc ę. 
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowa nia 
Możliwo ści przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlan ych i monta żowych, 
kolejno ść robót oraz sposoby realizacji winny zapewni ć wykonanie robót 
w terminie okre ślonym w umowie. Wykonawca we wst ępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finan sowania, zgodnie 
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar ę post ępu robót mo że by ć 
aktualizowany przez wykonawc ę i zaczyna obowi ązywać po zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny b ędzie za prowadzenie na bie żąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urz ądzeń, lokalizacji i wielko ści robót. Zmiany te 
nale ży rejestrowa ć na komplecie rysunków, wył ącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkłada ć Inspektorowi aktualizowane na bie żąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesi ącu, w celu dokonania ich przegl ądu 
i sprawdzenia. Po zako ńczeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczy ch 
zostanie przekazany Inspektorowi. 
10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zako ńczeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dl a ka żdego urz ądzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronic znego. 
Każda instrukcja powinna zawiera ć m.in. nast ępuj ące informacje: 
1.  strona tytułowa zawieraj ąca: tytuł instrukcji, nazw ę inwestycji, dat ę 

wykonania urz ądzenia; 
2.  informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy; 
3.  gwarancje producenta; 



  

4.  szczegółowy opis funkcji ka żdego głównego elementu składowego układu; 
5.  dane o osi ągach i wielko ści nominalne; 
6.  instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi ; 
7.  procedura rozruchu i testowania; 
8.  zasady eksploatacji; 
9.  instrukcja wył ączania z eksploatacji; 
10.  instrukcja post ępowania awaryjnego i usuwania usterek; 
11.  środki ostro żności; 
12.  instrukcje dotycz ące konserwacji i naprawy ; 
13.  instrukcje odno śnie smarowania, z wykazem punktów, które nale ży smarowa ć lub 

naoliwi ć, zalecanymi rodzajami, klas ą, zakresem temperatur smarów i zalecan ą 
cz ęstotliwo ści ą smarowania; 

14.  wykaz zalecanych cz ęści zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawi ciela 
producenta; 

15.  wykaz ustawie ń przeka źników oraz nastawie ń przeł ączników steruj ących 
i alarmowych; 

16.  schematy poł ącze ń elektrycznych dostarczonych urz ądzeń, w tym układów 
steruj ących i o świetleniowych. 

Instrukcje musz ą by ć kompletne i uwzgl ędnia ć cało ść urz ądzenia, układów 
steruj ących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
10.7. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty nale ży wykonywa ć zgodnie z obowi ązuj ącymi w Polsce normami 
i normatywami.  
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie. 
PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i  badania przy odbiorze.  
PN-90/B-14501   - Zaprawy budowlane. 
PN-70/B-10100   - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wym agania i badania przy 
odbiorze.  
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cemento wej. Wymag. i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 – Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-B-30042:1997 - Spiowa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy.  
PN-72/B-10122  - Roboty okładzinowe. Suche tynki. W ymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcie ńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów dre wnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 515 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przer obione plastycznie. 
Oznaczenie stanów.  
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwało ść mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelno ść. Metoda bada ń. 
PN-EN 1020 Okna i drzwi. Wodoszczelno ść. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odporno ść na obci ążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odporno ść na obci ążenie wiatrem. Metody bada ń. 
PN-EN 12608 Kształtowniki z niezmi ękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do 
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja i metody bada ń. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badani a przy odbiorze. 
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonyw ania przeszkle ń z szyb 
zespolonych. 
PN-EN 1279-1 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cz ęść 1: 
Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalaj ące charakterystyk ę 
układu  
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. K ity. Terminologia.  
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniani a. Klasyfikacja i wymagania 
dotycz ące kitów.  



  

10.8  Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowi ązany zna ć wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze pa ństwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i w ytyczne, które s ą 
w jakikolwiek sposób zwi ązane z prowadzonymi robotami i b ędzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytyc znych w trakcie realizacji 
robót .  
Najwa żniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
2. Zarz ądzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dz iennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej  
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówie ń publicznych  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska  
5. Rozporz ądzenie z 6.02.2003 w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urz ądze ń lub metod. B ędzie informował Inspektora 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiaj ąc kopie licencji i innych 
w
y
m
a
g
a
n
y
c
h
 
z
e
z
w
o
l
e


