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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI 
WSCKZiU Nr 1 w POZNANIU  

 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych przy remoncie elewacji budynku WSCKZiU NR 1 w Poznaniu. 
 
Budynek podlegający remontowi jest 4-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.  Jest to 
budynek   szkolny o geometrii prostokąta. Dachy dwuspadowe o połaciach z różnymi kątami 
spadków. Ściany nośne wykonane z cegły palonej. Spadki podokienne (parapety) , rynny i 
obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej. Gzyms nad parterem i gzyms wieńczący 3-
piętro tynkowany tynkiem mineralnym. Część cokołowa do wysokości gzymsu bez opierzenia 
wykończona lastrykiem. Pasy międzyokienne, lizeny, płyciny, fryzy podokienne  wykonane w 
tynku mineralnym.  Okna piwniczne oraz część okien parteru wyposażone w zewnętrzne 
kraty stalowe. 
 

 1.1.2.   Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 

1.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 

 
STB 2.  RENOWACJA ELEWACJI 
STB 3.  RUSZTOWANIA 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe prace 
tymczasowe i towarzyszące: 

 Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

 Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia 
budowy. 

 Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Utrzymanie urządzeń placu budowy, 

 Pomiary do rozliczenia robót 







 Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

 Utrzymanie drobnych narzędzi 

 Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 Wykonanie dróg tymczasowych 

 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 

 Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy 

 Inwentaryzacja powykonawcza  

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie.  
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.1. Warunki rozpoczęcia robót budowlanych  
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą Prawo 
Budowlane oświadczenia i kopie uprawnień kierownictwa budowy.  
1.4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w ciągu 7 dni od zawacia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik 
Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
1.4.2. Rozpoczęcie robót 
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi np. 
pomiary, odbiory. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STB 
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i STB. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub STB i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 







budowy, oraz zajęcia pasa drogowego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Na terenie Inwestycji znajdują się drzewa nie podlegające wycince. Podczas prac związanych 
z budowa obiektu istniejące drzewa powinny zostać odpowiednio zabezpieczone 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar 
wywołany przez osoby trzecie, powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie 
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest występowanie 
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdza lokalizację sieci 
podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń 
przywraca do stanu pierwotnego. 







Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robót za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i 
prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane 
niewłaściwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robót względem osób trzecich w związku z 
wykonywaniem robót. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielem lub władającym 
instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.. 
Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których 
przebieg nie jest znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. Wykonawca potwierdza 
lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cała odpowiedzialność za ich uszkodzenie, w 
przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego na własny koszt. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca wystąpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi komunikacyjnej 
placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i 
fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby 
należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. Kierownik budowy sporządza 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym 
działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za 
noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. Wykonawca Robót 
Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 







- bariery na obrzeżach rusztowań, 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 
budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia" stanowiąca element składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.11. Teren przekazany Wykonawcy 
Na terenie Inwestycji znajdują się drzewa nie podlegające wycince. Podczas prac związanych 
z budowa obiektu istniejące drzewa powinny zostać odpowiednio zabezpieczone 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca będzie przestrzegać obowiązku stosowania się do ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w zakresie udzielania zleceń 
na roboty dodatkowe i zamienne oraz związanych z tym procedur. 
1.4.13. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika 
Budowy należy przyjąć wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1409 j.t.) oraz przepisów powiązanych. 
1.4.14. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub 
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z 
Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach 
dokonywanych czynności kontrolnych. 







1.4.15. Dostęp do placu budowy 
Dostęp do placu budowy posiadają osoby pełniące funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.). 
 

1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem 
 
Główny przedmiot : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.6.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.6.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.6.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.6.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.6.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.6.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 







1.6.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.6.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.6.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.6.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.6.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
1.6.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.6.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 
1.6.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.6.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.6.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.6.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.6.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.6.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 







obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego. 
1.6.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.6.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.6.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmian CPV. 
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.6.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.6.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 







„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.6.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.6.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym 
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez 
instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz 
Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie 
(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

 cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z poźn. zm.); 

 odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed 
przystąpieniem do kolejnego etapu robót 

 odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie z 
zagospodarowaniem terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.4.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do 
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie obiektu oraz spełnienie 
wymagań podstawowych zamawiającego 
Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko 







Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 
nadzorującemu prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do wbudowania między innymi w zakresie: 

 źródła pozyskania materiału,  

 posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych 

 posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu 
zgodności, deklaracji zgodności z Polska Normą,  

 inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-
użytkowe 

Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów przez 
Zamawiającego 
W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi 
nadzorującemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 
źródła. 
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich 
przechowywania w trakcie realizacji 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub STI i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
2.5. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrola jakości materiałów 
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i 
zabezpieczenie materiałów 
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i 
ilościowym w magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający 

 policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 

 porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

 sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 

 sporządzenie protokółu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i 
braków) 

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z 
zaleceniami producentów materiału 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez nadzorującego roboty. 
 
2.6. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane w 
trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w  

 art. 10 ustawy Prawo budowlane,  

 ustawie o wyrobach budowlanych, 







 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011 

 szczegółowych specyfikacjach technicznych 
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą nadzorującą prowadzenie robót sposób i 
termin przekazywania informacji o wbudowanych materiałach 
 
2.7. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STB w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STB 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (STB). 
 
2.8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.10. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 







utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy 
i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.4. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.5. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.6. Ograniczenia dotyczące transportu 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.4. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

 plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy 

 harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu 
ofertę  

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 







5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie 
dostawy asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i STB 
przedstawiając z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich 
zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów 
systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed zamontowaniem. 
Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorów nadzoru 
zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. 
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STB, a także w normach i wytycznych producenta danego 
materiału. 
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Okres wstrzymania robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie 
zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 
-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby 
- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, 
stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ 
samorządu zawodowego. 
Uzyskanie uprawnień budowlanych  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
wymaga: 
a)  ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na 
kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 
b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
a)  ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach 
zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów 
magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla 
danej specjalności, 
b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 
 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
 
5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub 
Projektantów branż których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności w zakresie 
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wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony Wykonawcy 
skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne wprowadzenia 
modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być zgodne z 
zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi 
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania. 
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i 
realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.  
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 
6.4. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STB. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.5. Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 







laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót.  
6.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w STB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
6.2.3. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót 
spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę. 
6.2.4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca 
6.6. Pobieranie próbek 
6.3.1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
6.3.2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3.3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.7. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.8. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.9. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 







Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
6.6.2. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i STB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.10. Certyfikaty i deklaracje 
6.7.1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do 
obrotu i stosowania. 
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne 
dokumenty równoważne. 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.7.3. W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.11. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
odbiorów przez służby.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki 
lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, 
wymagającego pozwolenia na budowę. 







Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, 
zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę 
(firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania 
pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i 
odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub 
nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i 
robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery 
uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im 
obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu 
robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z 
podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub 
organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje 
zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje się wpisu 
określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub 
montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej 
obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, 
potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Kierownik budowy stwierdza 
wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym, 
kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 







projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej 
Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do 
reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również oprawniony do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STB. 
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki 
obmiarów muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inspektora 
Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do książki obmiarów 
jest chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, 
tytuł pozycji obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis osoby wykonującej pomiar, oraz 
wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w danym okresie rozliczeniowym w 
jednostkach  zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy zapisaną w kosztorysie 
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka obmiarów jest podstawą do 
sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robót. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora, 
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 
budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników 
organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 
przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 







 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, 
kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności 
geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych 
organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach 
dokonywanych czynności kontrolnych. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.4. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.5. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. 
KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania przedmiaru 
(„Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i dokonywania 
obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania 
kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 
robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W przypadku 
robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie na podstawie 
cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku 
braku takich cen Wykonawca ww. roboty wyceniać będzie zgodnie z umową. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i materiałów 
inaczej stosuje się następujące jednostki obmiaru: 

 Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo 
(wysokość) wzdłuż linii osiowej i podaje się w [m] 

 Objętość obmierza się w [m3]  

 Powierzchnie obmierza się w [m2]  

 Waga w [kg] lub [tonach] 

 Ilości [szt.] 

 Pozycje ryczałtowe [kpl] 







 
7.6. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.7. Wagi i zasady wdrażania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STB. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.8. Czas przeprowadzania obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
terminowego regulowania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
7.9. Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 
 Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych podlegają odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru 
robót według zasad opisanych w niniejszej STB. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.4. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STB, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 







umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.6. Odbiór częściowy 
 Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe 
robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości 
do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 
8.7. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy 
oraz pismem doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji Projektu, za 
potwierdzeniem odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi inspektor nadzoru, 
powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć czynności odbioru do 30 
dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 







 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 kosztorysy powykonawcze, 

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 

 protokołów prób, badań i sprawdzeń, 

 rozliczenia z demontażu, 

 instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 
ekploatacyjnych, 

 dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią 
gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
STB i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.8. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
 Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po 
dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem dokumentów 
niezbędnych do jej wydania. 
8.9. Przeglądy gwarancyjne 
 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 
miesięcy zgodnie z umową i kartą gwarancyjną 
8.10. Ostatni przegląd gwarancyjny 







 Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
w którym upływa okres gwarancji.  
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

9.4. Ustalenia Ogólne 
9.1.1. Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania 
robót w poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i 
operacje tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują związane z 
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są zawarte w 
cenie podstawowej elementu.  
9.1.2. Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je 
Wykonawca. Uznaje się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich 
kosztorysu ofertowego. 
9.1.3. Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: 
urządzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopów, 
rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach jednostkowych robót 
podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
9.1.3. Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być 
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając 
jednocześnie cena robót zamiennych. 
9.1.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie 
budowlanym lecz nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, 
mogą być one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i 
kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych 
robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku 
takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe 
wyceniane będą na podstawie: 

 Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy; 

 Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 

 Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku 
braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;  

 Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w 
przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza 
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału, 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W 
przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, 
Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów 
danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. 
zapytań. 

9.1.6. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą  faktury częściowe i faktura końcowa, 
wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez 







Zamawiającego (inspektora nadzoru lub komisję odbioru) protokołów odbioru – częściowego 
lub końcowego. 
Faktury częściowe wystawiane będą miesięcznie, przy czym pierwsze rozliczenie rozpoczyna 
się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została zawarta niniejsza umowa. 
Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót.  
9.1.7. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania 
Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi – protokołem 
częściowego lub końcowego odbioru robót.  
9.1.8. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit 
b ustawy Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), 
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, który 
wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie wyceniane wg 
zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbędzie się w 
oparciu o odrębną umowę. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
  
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można 
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności 
tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2013 r. Nr 907 j.t.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  poz.883 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2009 r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. Nr 963 j.t.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz.1232 j.t.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 
2011 r. Nr 63 poz. 322 z późn. zm.). 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.) 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 
j.t.). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 322 j.t.).  







 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 
j.t.). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 
j.t.). 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, 
Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, 
Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013, poz. 1129 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, 
Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, 
Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013, poz. 1129 j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 







oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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UWAGA 
 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych 
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne 
dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w 
Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie przez 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów 
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 







1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
 

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI 
WSCKZiU Nr 1 w POZNANIU  

 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
renowacji elewacji budynku WSCKZiU NR 1 w Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres robót  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin elewacyjnych w tym : 

 odbicie tynków 

 naprawa gzymsów i opasek okiennych 

 wyprawa elewacji tynkowej 

 wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych 

 osłony okien folia polietylenowa 

 montaż barier przeciwśniegowych 

 wymiana drzwi głównych, wejściowych 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności,  
materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a 
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

I. wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
II. inwentaryzacja powykonawcza 
III. wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
IV. obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
V. załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
VI. utrzymanie urządzeń placu budowy 
VII. pomiary do rozliczenia robót 
VIII. działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
IX. utrzymanie drobnych narzędzi 
X. usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
XI. opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 







Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 1 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 
transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile 
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 







 
 
 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według 
kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację 
zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do 
wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego 
obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 
w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów 
i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej 
funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych na budynku, 
stosowanych materiałów powłokowych, malarskich, posadzkowych, elementów 
konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych elementów 
wykończeniowych muszą być zaprezentowane i zaakceptowane przez Zamawiającego 
i Głównego Projektanta. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
 
 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 







 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Tynk cienkowarstwowy przechowywać, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić przed 
wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy 
i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
 
Do wykonania robót tynkowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i 
przyjętej technologii wykonania np. : 

 mieszarka do zapraw 
 pędzle , wałki 
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 







 rusztowania , drabiny. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby, itp. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót tynkowych 
 
5.1.2. Renowacja elewacji 
 
Zakres prac obejmuje: 

 renowacja elewacji frontowej, elewacji szczytowych, elewacji podwórzowej wraz z 
detalami architektonicznymi i metaloplastyką, 

 wymiana drzwi wejściowych. 
 wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien, rur spustowych 
 montaż płotków śniegowych 

 
Założenia projektu renowacji elewacji: 

 odbicie tynków zewnętrznych w strefie zniszczeń  
 zmycie elewacji 
 odbicie luźnych i odpadających warstw tynku na elementach sztukatorskich,   
 wykonanie kompleksowej naprawy i reprofilacji elementów sztukatorskich zgodnie z 

projektem oraz wytycznymi konserwatorskimi sztukatorskich do naprawy. 
 
Bezwzględnie należy wykonać tynk nawiązujący wyglądem do istniejącego - tradycyjna 
zaprawa tynkarska, cementowo-wapienna – Caparol Universal, przedtem gruntując 
preparatem Sylitol-Konzentat 111 oraz wykonując szpryc szczepny – Caparol Vorspritz. 
Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych substancji 
pogarszających przyczepność. 
Należy usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych, złogi tłuszczu i pyłu, porosty roślinne i 
mchy oraz inne zanieczyszczenia. Podłoże musi być wolne od naprężeń i odkształceń. 
Materiał nanosić na grubość 2 – 5 mm, wyrównać i pozostawić do wstępnego stężenia – 
zwykle 1 – 3 godziny (w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia). Następnie 
zatrzeć powierzchnię używając stosownych narzędzi – pacy styropianowej lub pacy z gąbką, 
gumą bądź filcem. Uwaga: zaciągnięcie materiału na gładko pacą metalową spowoduje 
spękanie powierzchni. Zaprawę szpachlową można przetwarzać w temperaturach pomiędzy 







5°C a 25°C. Nie należy przetwarzać w razie wystąpienia mrozu. W czasie suchej, gorącej 
pogody zaleca się stosowanie rzadszej konsystencji. Zaprawa jest gotowa do bezpośredniego 
nakładania zaraz po wymieszaniu. Rozrobiona zaprawa winna być wykorzystana najpóźniej w 
ciągu 3 godzin. Nie wolno ponownie rozrabiać stwardniałego materiału. 
Dla ujednolicenia należy przeszpachlować elementy naprawianej elewacji szpachlą Capatect  
Amareno 700. 
 
 
5.2. Tynki cokołu 
 
 
5.2.1 Przygotowanie podłoża 
 
Powierzchnię cokołu zmyć, usunąć odspajające się warstwy i powłoki malarskie 
Ewentualne miejsca dotknięte korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej zaobserwowano 
grzyb lub pleśń) nasączyć preparatem na powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby. 
Nie spłukiwać! Dalsza obróbka możliwa po upływie 48 godzin. Ewentualne większe 
nierówności można uzupełnić miejscowo tradycyjnym narzutem cementowo-wapiennym. 
Nie pokrywać w sposób ciągły. 
 
5.2.2 Uzupełnienie tynku cokołowego 
 
Ubytki uzupełnić niskoskurczową zaprawą tynkarską wykonaną z gotowej mieszanki 
renowacyjnej , zagruntować środkiem Caparol Putzgrund, wykonać zbrojenie siatką 
elewacyjną Caparol Gewebe 650 zatopionej w szpachli Caparol Armareno 700, wykonanie 
warstwy strukturalnej z Caparol Armareno 700 a następnie przemalować silikonową farbą 
Thermosan NQG 
 
 
 
5.3.  Wzmocnienia profili sztukatorskich i detali architektonicznych 
 
Gzymsy, lizeny, płyciny gładkie i fryzy podokienne należy po zagruntowaniu wypełniającym i 
zwiększającym przyczepność środkiem Putzgund 610 uzupełnić lub odtworzyć mineralną 
masą szpachlową Fassadenspachtel P. Do malowania należy użyć farby podkładowej Fibrosil 
z włóknami szlamującymi, a następnie silikonowej farby fasadowej PermaSilan. 
 
 
 
5.4.  Malowanie elewacji (także detalu) 
 
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i substancji 
pogarszających przyczepność. 
Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne. W zależności od rodzaju i 
stanu podłoża ew. przeprowadzić gruntowanie. Minimalna temperatura obróbki i podłoża 
+5°C. 
Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności 
względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej 







temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. Malować dwuetapowo, pierwsza 
warstwa Caparol Amphisilan Compact, druga warstwa Caparol Amphisilan Plus 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 

 Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

 Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania osłony okien folią polietylenowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 odbicia tynków 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 oczyszczenia mechanicznego i zmycia tynków 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 gruntowania podłoża pod tynki 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania tynku systemowego renowacyjnego 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania okładziny elewacyjnej z płytek klinkierowych 
Jednostką obmiarową jest 1m2 obróbki blacharskiej 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót dokonywany 
będzie inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 







Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych  materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badan, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.3. Odbiór tynków i powłok wykończeniowych 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków lub powłok wykończeniowych przenikających z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku lub powłok wykończeniowych do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków i powłok wykończeniowych powinien być potwierdzony 
protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 







Rozliczenie robót będzie dokonane etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] odbicia tynków, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża. 

 oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku. 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót , usunięcie i wywóz gruzu powstałego 
po odbiciu tynków 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] oczyszczenia mechanicznego i zmycia tynków, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi 
częściami tynku  

 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania podłoża pod tynki, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość  
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku systemowego renowacyjnego, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy systemowej 

 naniesienie tynku systemowego na podłoże i jego wygładzenie i przetarcie 
           
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania wyprawy elewacyjnej (ościeży okien i drzwi), wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku dekoracyjnego 

 osadzenie listew narożnikowych, dylatacyjnych startowych, itp 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania obróbek blacharskich, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 demontaż istniejących obróbek, 

 montaż nowych obróbek 

 posprzątanie i oczyszczenie miejsca wykonywanych prac 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można 
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności 
tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-EN 13139:2003/AC:2004Kruszywa do zaprawy. 







 PN-EN 197-1:2012ECement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - 
Zasady i terminologia 

 PN ISO 2444:1999P - Złącza w budynku. Terminologia 

 PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania 

 PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy 
przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 

 PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie – Procedury doboru wymiarów 
nominalnych i przewidywania pasowań. 

 PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie – Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji. 

 PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane – Tolerancje w budownictwie – Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

 PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 1. 

 PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej). 

 PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 

 PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

 Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 
 

 
10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  poz.883 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 
138 poz. 935 jt.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. Nr 322 j.t.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 







będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI 
WSCKZiU Nr 1 w POZNANIU 

 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych montażem rusztowań na budowie budynku WSCKZiU NR 1 w 
Poznaniu. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres robót  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z montażem oraz demontażem 
rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

 inwentaryzacja powykonawcza 
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
 utrzymanie urządzeń placu budowy 
 pomiary do rozliczenia robót 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
 utrzymanie drobnych narzędzi 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 







zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 1 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 
transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile 
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 1 Wymagania ogólne. 
 
Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane 
prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy 
rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie 
typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza 
się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie 







przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich 
lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i 
rusztowania ochronne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według 
kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację 
zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do 
wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego 
obiektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 
w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów 
i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej 
funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 

2.2 Rusztowania 
Materiały do montażu rusztowania są  wyspecyfikowane w instrukcji montażowej lub w 
dokumentacji projektowe. Podstawowe elementy rusztowań systemowych to : 

 Poręcze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrównawcze, ramy 
przejściowe, ramy pionowe do obejścia parapetów i innych występów stalowych 

 Stężenia pionowe, podłużnice, pół złącza klinowe, 

 Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejściowe z drabinką zamontowaną na 
stałe, drabinki przystawne 

 Poręcze stalowe pojedyncze, podwójne, czołowe, krawężniki, krawężniki czołowe 

 Podstawki, podstawki śrubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiące, złącza 
krzyżowe, rygle nakładkowe, łączniki rurowe 

 Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dźwigary do daszków ochronnych, 
podpory poręczy, podpory poręczy czołowych, schody pomostowe, poręcze 
schodowe. 







Certyfikacja na znak „B” jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są 
do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na 
okres 3 do 5 lat. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy 
i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
Rusztowania należy przewozić samochodami skrzyniowymi a  elementy złączne w 
specjalnych skrzyniach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 

dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z 
przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje 
minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być 
uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej 







Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań 
koniecznych do spełnienia. 
 
5.2. Prace montażowe 
 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i 
eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 
powinna zawierać : 

 Nazwę  producenta i dane teleadresowe 

 System rusztowania : ramowe, modułowe, ruchome lub inne 

 Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału 
rusztowań na typowe i nietypowe w których powinny znaleźć się informacje na 
temat : dopuszczalnych obciążeń użytkowych pomostów, dopuszczalnej wysokości 
dla których nie konieczności wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego 
parcia wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest niedopuszczalna. 

 Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
(wyciągarki) 

 Informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

 Warunki montażu i demontażu rusztowania 

 Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych 

 Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowań nietypowych 

 Specyfikację elementów, które należą do danego systemu rusztowania 

 Wzór protokołu odbioru rusztowania 

 Wymagania montażowe i eksploatacyjne. 

 Zasady montażu i demontażu 
 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić czy 
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie 
stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania 
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy się każdorazowo zapoznać 
się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie 
rusztowania. 
W przypadku gdy budowa rusztowania nie mieści się w zakresie stosowania danego 
systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego 
rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcyjne oraz obliczenia 
statyczne. 
 
5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Każde działanie związane z budową i eksploatacja rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. 
 
Krok 1 – każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy 
założony schemat rusztowania pokrywa się  ze schematem zamieszczonym w instrukcji 
montażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy 







wykonać szkic i na podstawie tych szkiców specyfikację elementów rusztowania. 
Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami typowymi. Jeśli siatka konstrukcyjna 
rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji   schematami lub do montażu 
konieczne jest użycie elementów poza systemem należy wykonać projekt techniczny 
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem nietypowym.   
 
Krok 2 – montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 
montażu rusztowania. W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter 
powinien znać instrukcje montaży dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażowa 
najczęściej stosuje się instrukcje montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku 
rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji 
montażu dla konkretnego rusztowania. 
Krok 3 – najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór 
techniczny rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd 
przy udziale Zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest 
sporządzenie protokołu odbioru rusztowania. 
 
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na : 

 Sprawdzenie stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań podłoża 

 Sprawdzeniu posadowienia rusztowania –poprzez oględziny zewnętrzne 

 Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 

 Sprawdzeniu stężeń – poprzez oględziny zewnętrzne 

 Sprawdzeniu kotwień – należy przeprowadzić próbę wyrwania kotew zgodnie z 
instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania 

 Sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczeń – poprzez oględziny zewnętrzne 

 Sprawdzeniu komunikacji – poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników 
transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN. 

 Sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności 

 Sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – poprzez oględziny 
zewnętrzne i pomiar odległości. 

 Sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne. 
 
Krok 4 – po przekazaniu rusztowania do eksploatacji należy podjąć działania określone w 
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w poszczególnych przypadkach należy użytkować 
rusztowanie zgodnie instrukcją sporządzona do konkretnego przypadku. 
 
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom : 
 
A. Przegląd codzienny  
 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. 
pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy: 

 Rusztowanie nie dostało uszkodzeń lub odkształceń, 

 Rusztowanie jest prawidłowo zakotwione 







 Przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja 
rusztowania 

 Stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość 
pomostów w warunkach zimowych – zabezpieczenie przeciwpoślizgowe 
pomostów) 

 Nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 
 
B. Przeglądy dekadowe 
 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzić je 
konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno – techniczny np. majster lub kierownik 
budowy. Celem przeglądu jest sprawdzenie czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma 
zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlana lub niebezpieczne warunki 
eksploatacji rusztowania. 
 
C. Przeglądy doraźne. 
 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzić zawsze po dłuższej niż 2 tygodniowej przerwie w 
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 60 w skali Beauforta   
(tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i 
dekadowych. Przegląd powinien być dokonany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty 
i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie 
przez organ nadzoru budowlanego. 
 Dostrzeżone usterki winne być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 
pacy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez 
niego upoważniona. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w 
dzienniku budowy prze osoby dokonujące przeglądów. 
 
Krok 5 – po zakończeniu użytkowania rusztowania przed demontażem należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół rusztowania do demontażu. 
Krok 6 – demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 
demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania 
dokonanej przed demontażem. 
Krok 7 – każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu 
technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzać protokół pokontrolny. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 1 „Wymagania ogólne”. 







 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 

8.2.Odbiór robót montażowych 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz 
przed przystąpieniem do demontażu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania montażu rusztowań, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

  wszelkie prace pomiarowe, 
 załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
 montaż i demontaż rusztowania; 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów; 
 wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można 
innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności 
tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
 
10.1. Normy 

 PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur  

 PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania  

 PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe 

 PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i 
główne parametry. 
 

10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  poz.883 
j.t.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1645 j.t.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1






 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 
2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 jt).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 
z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

 Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 

 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 


