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ST1 
Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji 
odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą 
instalacji odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami 
określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla 
wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład 
robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie 
świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami 
sztuki budowlanej.  
 

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
• Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji 
• Wymiana rynien i rur spustowych 

• Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• Wymania parapetów wewnętrznych 

• Montaż nawiewników higrosterowanych 
• Wymiana instalacji odgromowej – zwody pionowe 

Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną 
narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą 
niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem 
dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 
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Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać 
jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia 
wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń lokalnych, 
a w szczególności:  

Ochrona Środowiska  : O.Ś. 
Inspekcja Pracy   : P.I.P. 
Bezpieczeństwa i higieny pracy  : BHP 
Przepisy pożarowe  : PPOŻ. 
 
Kontrole i wymagania dodatkowe: 
Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych 
czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.  

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów 
technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców 
mediów, niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób, dokumentów 
do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też czynności kontrolnych w trakcie wykonywania robót. 
Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.  

Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone 
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania audytów energetycznych po wykonaniu robót (audyt ex-
post). Audyty energetyczne ex-post należy wykonać wraz z opracowaniem zakresu oszczędności energii 
w związku z przeprowadzoną modernizacją energetyczną budynków i potwierdzeniem osiągniecia 
osiągnięcie zakładanych efektów energetycznych dla budynku. 

1.4 Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót 

Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych (ślepe kosztorysy) oraz 
załączone rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów 
ani elementów montażowych.  

Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach 
pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak też w dokumentacji 
dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie i instrukcjach, 
lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych 
robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do 
osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie niezbędne prace potrzebne 
do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego 
umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte w 
poszczególnych częściach dokumentacji. 
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1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

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, 

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, 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

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, 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

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, 

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, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 

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, 
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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 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

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, 

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, 

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, 

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, 

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, 

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, 

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, 

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, 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 

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, 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

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 
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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, 

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, 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

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, 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 

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). 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
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mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i część graficzną. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny 
ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych 
roszczeń lub niewykonania całości zadania. 
 
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru 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 rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do projektanta 
o wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4 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 nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.6.5 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 
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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: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6 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. 
 
1.6.7 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 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. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8 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. 
 
1.6.9 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. 
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1.6.10 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. 
 
1.6.11 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 dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169 poz. 1650). 
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. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 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 ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 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. 
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 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 DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

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 ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 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 ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
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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. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2 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 nieodpowiadające 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. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 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, ST. 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.  
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

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. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
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. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3 Pobieranie próbek 

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. 
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. 
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. 
 
6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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. 
 
6.5 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. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 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 ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 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. 
 
6.8 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 okresu gwarancyjnego. 
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, 
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- 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 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 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 ST. 
 
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 Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) 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 Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Książka 
obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót dokonuje 
w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inżynier. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie 
określonym w kontrakcie. 
 
7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej i podawane w (m). Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar robót znikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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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, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 

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 robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4 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. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. 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 ST. 
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 ST 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 (końcowego) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
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. 
 
8.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określenie dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż rusztowań na stanowisku pracy); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP; 
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- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.); 
- koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp i p.poż, usługi obce na rzecz budowy;  
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
- wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086).  
 
10.2 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 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. 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. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 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. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
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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. 
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ST2 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Kod CPV 45111300-1 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji 
odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą 
instalacji odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych i demontażowych:  

Projektuje się demontaż następujących elementów: 

• stolarkę okienną i drzwiową, 
• obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne, rynny i rury spustowe, 
• parapety wewnętrzne, 
• elementy oświetlenia zewnętrznego – do ponownego montażu, 
• elementy instalacji zewnętrznych (monitoring, alarmowa, dzwonkowa, itd.) w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia prac – do ponownego montażu, 
• tablice informacyjne, 
• uchwyty na flagi, 
• demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem 

branżowym. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 1.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W robotach demontażowych nie przewiduje się zastosowania żadnych materiałów budowlanych do 
wbudowania. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:  
- narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, 
przecinaków, młotowiertarek, łomy, dłuta 

- szpadle 
- sprzęt jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 
- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu 
- narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra. 
 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Materiały i urządzenia 
przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić 
od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w 
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 
 
5.2 Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku 
do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie robót 
rozbiórkowych i demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub 
zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany 
przez Zamawiającego. Należy również wygrodzić strefy bezpieczeństwa, jak i wygrodzić i oznakować 
miejsce składowania gruzu. 
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5.3 Zakres wykonania Robót 

5.3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują: 

• stolarkę okienną i drzwiową, 
• obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne, rynny i rury spustowe, 
• parapety wewnętrzne, 
• elementy oświetlenia zewnętrznego – do ponownego montażu, 
• elementy instalacji zewnętrznych (monitoring, alarmowa, dzwonkowa, itd.) w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia prac – do ponownego montażu, 
• tablice informacyjne, 
• uchwyty na flagi, 
• demontaże przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnętrznych zgodnie z projektem 

branżowym. 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
5.3.2 Wywóz i utylizacja odpadów. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 
terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST1 ”Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa 
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Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), tona lub sztuka rozbieranego 
elementu. 
- drzwi, parapety, elementy wyposażenia – szt.  
- ściany – m2  

- posadzki – m2 

- tynki – m2 

- elementy betonowe – m3 

- wywóz gruzu – m3  

- elementy drewniane – m3 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej 
pozycji kosztorysowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

9.2 Płatności 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1 „Warunki ogólne” 
Cena robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
rozbiórki do kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 
- koszt składowania i utylizacji gruzu 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”.  
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ST3 

Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków 

 Kod CPV 45450000-6 

Izolacja cieplna 

Kod CPV 45321000-3 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji 
odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą 
instalacji odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie robót budowlanych w zakresie ocieplenia 
elewacji metodą lekką-mokrą. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian, a mianowicie: 
- termomodernizację ścian zewnętrznych powyżej linii terenu w technologii systemowej lekkiej – mokrej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
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Do ocieplenia ścian metodą „lekką” należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych 
norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. 
Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może być odrzucona. 
 
Materiały do izolacji termicznych ścian zewnętrznych: 
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym o obliczeniowym współczynniku 
λ≤0,031 W/mK grubości 12 cm 
- docieplenie ościeży styropianem grafitowym o obliczeniowym współczynniku λ≤0,031 W/mK 
gr. 2÷3 cm - stosownie do światła ościeżnic 
 
Wymagania: 
- wymiary - nie większe niż 600x 1200 mm +-0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia, 
- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą i prostopadłą do powierzchni - nie mniej niż 8 N/cm2. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą 
wymaganiom PN - 92/P-85010 lub obowiązującym aktualnie normom zagranicznym. Muszą to być tkaniny 
z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, 
- siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niż 1250 N, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH - nie 
mniej niż 600 N, 
- wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym- nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą równą 
1250 N, 
- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni- nie więcej niż 3, 5%, 
przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N. 
Dodatkowym zbrojeniem są pancerne siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw 
ochronnych na styropianie na dolnych częściach ścian, a także do wzmocnienia narożników (zamiast 
kątowników metalowych) i na fragmentach bardzo narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
W celu mechanicznego mocowania styropianu do podłoża, należy stosować łączniki odpowiadające 
wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt : 
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- rusztowania i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
- mieszarki mechaniczne, wiertarki 
- tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania 
i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
- pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 
transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Wymagania szczególne do wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką” powinna być 
następująca: 
- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż 
rusztowań, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- nakładanie na styropian warstwy z masą klejącą i zbrojenie jej tkaniną szklaną, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
- malowanie ścian 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
5.2.1 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc 
powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli 
wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
(testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 
Przygotowanie podłoża: 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
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- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni 
podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza- należy wykonać uzupełnienie ubytków cegły 
zaprawą cementową. 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.2.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego 
i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie pracw warunkach 
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 
szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej. 
 
5.2.3 Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 
na całą jego powierzchnię. 
 
5.2.4 Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków 
z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
powierzchni płyty. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
5.2.5 Wykonanie detali elewacji 
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W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.2.6 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.2.7 Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.2.8 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową 
(w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia 
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby -
zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów 
ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” oraz m.in. sprawdzić: 
- zgodność z dokumentacją i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposażenia,  
- braku widocznych uszkodzeń, 
- ogólne wrażenie estetyczne. 
 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami 
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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Stosować ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podane w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1 Częściowy i końcowy odbiór techniczny  
Wykonawca robót ociepleniowych jest obowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: jakości 
przygotowania powierzchni ściany (podłoża do ocieplania), jakości zamocowania płyt styropianowych do 
podłoża, jakości warstwy, zbrojonej tkaniną szklaną, ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych, robót 
tynkarskich, nowo wykonanych obróbek blacharskich. 
 
8.2.2 Odbiór jakości przygotowania podłoża 
Przed rozpoczęciem przyklejania styropianu należy przede wszystkim sprawdzić, czy powierzchnia 
ściany została oczyszczona z pyłu i łuszczących się powłok. Następnie należy przykleić kontrolne próbki 
styropianu i wykonać próbę odrywania. 
Jeśli ściany są otynkowane, to należy sprawdzić przyczepność tynku przez opukiwanie oraz 
skontrolować, czy ewentualne ubytki tynku zostały wyrównane nową zaprawą. 
 
8.2.3 Odbiór zamocowania płyt styropianowych do podłoża 
Zamocowanie płyt styropianowych powinno być sprawdzane w czasie wykonywania tych robót. Należy 
sprawdzić, czy masa klejąca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednią konsystencję i jaki 
jest czas jej przydatności do użycia. Ponadto sprawdzić jak są nakładane placki masy klejącej na płyty 
styropianowe oraz czy płyty są dociskane do ściany zgodnie z wymaganiami.  
Jeśli płyty styropianowe są dodatkowo mocowane łącznikami mechanicznymi, to należy sprawdzić czy 
ich liczba, rodzaj, długość oraz sposób osadzenia są zgodne 
z wymaganiami projektu. 
 
8.2.4 Odbiór warstwy zbrojonej tkaniną szklaną 
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej należy sprawdzić, czy cała powierzchnia 
przyklejonych płyt styropianowych została dokładnie wyrównana przez zeszlifowanie oraz czy główki 
łączników mechanicznych są ukryte w styropianie i zaszpachlowane masą klejącą. Trzeba też sprawdzić, 
czy szpary między płytami są zapełnione ścinkami styropianu.  
Przy odbiorze należy sprawdzić, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest dokładnie pokryta masą klejącą 
czy poszczególne arkusze tkaniny są przyklejone na zakład, a także zmierzyć temperaturę powietrza w 
czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzględnić prognozę pogody obejmującą 24h. 
 
8.2.5 Odbiór ociepleń ościeży okiennych i drzwiowych 
Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone zgodnie z podaną wyżej instrukcją.  
 
8.2.6 Odbiór jakości robót tynkarskich 
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Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę powietrza w 
czasie robót oraz po ich wykonaniu. Jeżeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krótkim czasie 
ulega spękaniu, a następnie kruszy się i odpada z powierzchni ściany. Podobny skutek może 
spowodować nanoszenie wypraw na nasłonecznione ściany i nagrzane powyżej 25oC. Dotyczy to 
zwłaszcza mineralnych mas tynkarskich. 
Przy odbiorze należy także zwrócić uwagę na to, czy wypraw tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ściany pokrywane w różnym czasie nie powinny 
wykazywać Żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę tynkarską na wydzielone części ścian 
bez dłuższych przerw. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, 
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawę 
do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego 
oraz Inspektora Nadzoru. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 
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ST4 

Obróbki blacharskie 

Kod CPV 45261000-4 

Rynny i rury spustowe 

Kod CPV 45261320-3 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji 
odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą 
instalacji odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów 
zewnętrznych, rynien i rur spustowych. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 
ogólne”.  
Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji, rury spustowe powinny być składowane i transportowane 
na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysokość magazynowania - 1m. Ostre krawędzie 
stojaków, środków transportu stykające się z rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. 
Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by załadunek i rozładunek był 
przeprowadzony ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do 
miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.3 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
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- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 
5.3.1 Rynny z blachy ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
5.3.2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha 
 
5.3.3 Uchwyty rynnowe 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 
 
5.3.4 Zasady montażu rynien i rur spustowych 
Zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odległości 60cm, zamontować uchwyty 
rynnowe. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. 
Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Zamontować pośrednie uchwyty rynnowe. Uchwyty należy przykręcić 
wkrętami do deski czołowej lub ściany. Odległość między uchwytami nie może przekraczać 60cm. 
Rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do 
metalu uwzględniając z obu stron rynny zakład w każdej kształtce. Lica rynien oczyścić pilnikiem z 
zadziorów. 
Zamontować rynny w uchwytach. Wetknąć przedni nosek uchwytu w czołowe wywinięcie rynny i obrócić 
ją do tyłu, aż do zatrzaśnięcia na tylnym występie uchwytu. Zamontować uszczelki w kształtkach 
rynnowych dokładnie wciskając je w rowki. Długość uszczelki musi być równa długości rowka. Uszczelki 
pokryć cienką warstwą środka poślizgowego. Założyć lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne 
wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym 
wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce. 
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Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Montaż złączek przebiega analogicznie jak przy montażu 
leja. Odległość uchwytu od połączenia nie może przekroczyć 15 cm. Jeżeli odległość ta jest większa 
należy zamontować dodatkowy uchwyt. 
Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie rynny w głąb kształtki i zatrzasnąć narożnik na 
przednim wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w narożniku wykonać zgodnie z oznakowaniem na 
kształtce. Możliwy jest montaż narożników na ziemi i zawieszenie na uchwytach całego systemu. 
Zamontować denka rynien. Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić w 
głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na tylnym wygięciu rynny. Bezpośrednio przy denku powinien być 
zamontowany uchwyt rynnowy. Dla łatwiejszego montażu, denka można zakładać przed zawieszeniem 
rynny w uchwytach. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w ST1 „Wymagania ogólne”. oraz 
należy m.in. sprawdzić: 
- zgodność z dokumentacją i przepisami, 
- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletność wyposażenia,  
- braku widocznych uszkodzeń, 
- ogólne wrażenie estetyczne. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp., 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, 
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawę 
do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego 
oraz Inspektora Nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U -- Definicje, wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podział i wymagania 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania. 
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ST4A 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

Kod CPV 45421100-5 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji 
odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą 
instalacji odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki,  
- montaż nowej stolarki  
- roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 
- roboty malarskie – malowanie ościeży, 
- usunięcie materiałów z rozbiórki. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 
ogólne”. 
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Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także 
spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 
producentów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- sprzęt do transportu pomocniczego, 
- narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca 
itd. 
- narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 
- narzędzia różne do robót wykończeniowych. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas 
transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w 
pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Prace przygotowawcze 

- Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować starą stolarkę. 
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu. Wymiary podane są w dokumentacji 
projektowej. 
 
5.2 Montaż okien 

Okna należy wymienić zgodnie z projektem.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić:  
- na szerokości otworu 2-6 mm  
- na wysokości otworu 5-9 mm.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Podczas 
montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
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- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za na szerokości elementu - 
jeden element kotwiący /1mb.  

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 
1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość 
okna przekracza jego wysokość.  
Wykonawca montażu stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego obsadzenia okien.  
 
5.3. Osadzenie parapetów zewnętrznych 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych 
powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu 
należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem i osadzić parapet na piance montażowej 
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem 
należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. 
Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
 
5.4. Montaż drzwi 

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wymiary poszczególnych drzwi 
podane są w projekcie budowlano-wykonawczym. 
Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 
- silikonowanie złączy, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł, 
- uzupełnieniu tynków na ościeżach z uszczelnieniem masą akrylową 
- pomalowaniu ościeży, na których była wymieniana stolarka. 
 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie 
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zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia 
obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się 
aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. Uszczelnienie 
przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić 
ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę 
osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy stolarką a ścianą 
wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Szczegółowe wymagania 

Kontrola obejmuje sprawdzenie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm, 
- kompletności wyposażenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- ogólnego wrażenia estetycznego. 
 

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami 
określonymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania przy odbiorze: 
- zgodność z opisem w przedmiarze robót, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego 
jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- wszystkie roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie zakresu robót zgodnie z pkt. 1.3 
- wykonanie badań i pomiarów, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy i akty prawne 

PN-EN 78:1993  Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 
PN-EN130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 
PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 
 
10.2 Inne dokumenty 

- Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 
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ST 5 

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

KOD CPV 45310000-3 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją  projektu wykonawczego branży elektrycznej:  Roboty 
budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych 
w Chlewicach 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z remontem omawianego obiektu. 
Zakres prac budowlanych branży elektrycznej: 
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,, 
- montaż instalacji odgromowej. 

1.3. Informacje o terenie budowy 
Informacja o terenie budowy zawierająca wytyczne zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, zaplecza 

dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji pracy na budowie. 
1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy w zakresie 

BHP. 
3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną  
i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontażowych istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej należy 
odłączyć ją od napięcia, 

5. Należy stosować odpowiedni i sprawdzony sprzęt mechaniczny. 
6. Prace prowadzić zgodnie z BHP. 

1.4. Nazwy i kody robót CPV 
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej. 

1.5. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

− Polskimi Normami [pkt. 10.3] 
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych wydanymi przez COB-R Instalacji 

i Urządzeń Elektrycznych Elektro-montaż 
Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy budowie instalacji 
elektrycznych 

Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane). 
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Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczymi 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie o identycznych 
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i Inwestora. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. aparaty, przewody, materiały do wykonania 
przepustów ognioochronnych, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. 

 
 

2.2. Niezbędne wymagania związane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobów 
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych 

2.2.1. Wymagania ogólne 
• Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu 

pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych. 

• Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.  
• Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub 
czynników fizykochemicznych.  

• Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego. 

2.2.2. Transport materiałów 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą 
dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych należy wykonać 
za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

− transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni 

− aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 

− prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń powinny być wykonywane przez 
przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych lub innych urządzeń 
dźwignicowych 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 
montażem  
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy 

6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów (kabli) i przewodów powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych 
pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą 
kilku obwojów z taśmy izolacyjnej. 

2.2.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń –kontrola jakości 
1. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 
2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nieużywane). 

Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 
3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym  

i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.. 
4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: aparaty, kable, przewody, urządzenia 

prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 
technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości 
6. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletnościi zgodności  

z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych 
urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń itp. 



45 
 

2.2.4. Składowanie materiałów 
1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiałów powinny być 

dostosowane do rodzaju materiałów. 
2. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych 
3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 

− kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych  
o temperaturze nie niższej niż –150C i nie wyższej niż +250C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto 
wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 

− rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak wyżejw kręgach 
zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być 
układane jeden na drugim, 

− przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, 
− urządzenia elektryczne itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od 

kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach, 
− wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 
− farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z 

zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP; pomieszczenie powinno być przewietrzane 
(wlot powietrza z dołu); półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na 
zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić 
instrukcję przeciwpożarową 

− cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu; 
szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn przewidzianych do wykonania robót 

3.1. Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych 
• Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać 

ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 
• Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
• Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualnie ważne 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
• Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, 

a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
• Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane./ 
• Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą zapewnić dostarczenie materiałów potrzebnych do wykonania 

robót budowlanych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budownictwie ogólnym, w pomieszczeniach suchych lub 
wilgotnych. 

2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 
− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych na uchwytach 

odstępowych, 
− przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych pod tynkiem,  
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− przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych, 
− przewodami kabelkowymi pod tynkiem. 

3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych, instalacji ochrony od porażeń i 
instalacji odgromowej. 

5.1.1. Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu 
Przed rozpoczęciem demontażu należy sprawdzić, czy elementy nie są pod napięciem. 
Demontaż opraw należy przeprowadzić szczególnie uważnie. 
Zdemontowane oprawy należy przekazać Gospodarzowi Budynku.  
Demontaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

− oczyszczenie oprawy, 
− otwarcie oprawy, 
− odłączenie przewodów, 
− demontaż źródeł światła i zapłonników, 
− zdemontowanie oprawy, 
− zamknięcie oprawy, 

Demontaż osprzętu obejmuje następujące czynności: 
− otwarcie osprzętu, 
− odłączenie przewodów, 
− zdemontowanie osprzętu, 

5.1.2. Montaż opraw oświetleniowych 
1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

− wyznaczenie miejsca przykręcenia, 
− przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 
− czyszczenie oprawy, 
− otwarcie i zamknięcie oprawy, 
− obcięcie i zarobienie końców przewodów 
− wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
− zamontowanie oprawy, 
− podłączenie przewodów, 
− uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze.  

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w metalowy kołek 
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza się mocowania 
haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.  

3. Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi 
elementami budynku. 

4. Do opraw oświetlenia klatek schodowych z czujnikami PIR  ułożyć przewód  4-ro żyłowy. 
5. Wypusty oświetlenia miejscowego /nad umywalkami w łazienkach/ powinny być wykonane tak aby oprawy 

oświetleniowe znajdowały się na wysokości nie mniejszej niż 2,25m od podłogi PN. 

5.1.3. Próby po-montażowe 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych instalacji itp. 

2. Wykonawca robót przeprowadza próby pomontażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym 
należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim 
wpisem 
w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do 
podjęcia prac rozruchowych. 

4. Zakres podstawowych prób montażowych 
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

− określenie obwodu, 
− oględziny instalacji, 
− sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 
− odłączenie odbiorników, 
− pomiar ciągłości obwodu w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, należy wykonać przy użyciu źródła prądu 

424V AC lub DC w stanie bezobciążeniowym, prądem minimum 0,2A, 
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− podłączenie odbiorników. 
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie pomiędzy przewodami 

czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz między przewodami czynnymi a ziemią / przewody PE należy traktować jako ziemię/ - 
rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna być większa. od 0,5 MΩ, 

c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wył. różnicowo-prądowymi 
− sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próbna działania wył. różnicowoprądowego, 
− pomiar wyłączenia I∆ / prąd zadziałania wył. róż-prąd. powinien być mniejszy od znamionowego I∆n/ 

d) pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 
e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna być większa od 30 omów dla uziemienia przewodu PEN i nie 

powinna być większa od 10 omów dla uziomu instalacji odgromowej 
 f) sprawdzenie ciągłości połączeń instalacji piorunochronnej  nadziemnej za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 

rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na gałęziach urządzenia w 
pobliżu agregatu chłodniczego. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy załączyć instalację  
pod napięcie i sprawdzić czy : 

− punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
− w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

Próby powinny odpowiadać PN. 

5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaż urządzeń 

5.2.1. Ochrona przepięciowa 
Zgodnie z PN obowiązuje stosowanie dodatkowej ochrony przepięciowej na wewnętrznych instalacjach elektrycznych. W 

tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych należy zamontować ochronniki przepięciowe, które  przyłączyć 
po stronie wtórnej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodów odprowadzających  <10Ω. 

5.2.2. Instalacja odgromowa 

5.2.2.1. Materiały 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Instalację należy wykonać z przewodów stalowych ocynkowanych ø 8mm.Dostarczone na budowę przewody powinny być 
proste, czyste od zewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w budownictwie 
oznaczonym znakiem CE. 

5.2.2.2. Wykonanie robót 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. 

Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest 
spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym 
łączone przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej 
powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować 
linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. 

Zaciski (złącza) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm 
nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania 
(najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego 
w chwili przeprowadzania pomiarów oporności. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór robót 

6.1. Próby montażowe i rozruchowe 

6.1.1. Instalacja elektryczna 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów  i dostarczenia protokołów 
potwierdzających właściwą jakość instalacji. 

2. Wymogi dla pomiarów: 

− rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna być większaod  0,5 MΩ, 
pomiar wyłączenia I∆ / prąd zadziałania wył. róż-prąd./ powinien być mniejszy od znamionowego I∆n, 
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− pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/, 

− pomiar rezystancji uziemienia  /rezystancja nie powinna być większa od 5 /, 

− pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna być większa od 10 /, 

− pomiar rezystancji podłogi  -  rezystancja nie powinna być mniejsza od 50 k i nie powinna być większa od 1 M, 

− rezystancja przewodów łączonych do szyny PE nie powinna być większa od 0,2 . 
Próby i pomiary powinny odpowiadać normom [10.3.23, 10.3.32]. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych są: 

− przewody, rury ochronne - mb 

− osprzęt   - szt.  

− oprawy oświetleniowe - szt. 

− przebicia i przekucia - długość (cm) i średnica (cm) 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.Przedmiary robot sporządzono w 

oparciu 
o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakładów rzeczowych KNNR.Po zakończeniu robót instalacyjnych należy 
dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora nadzoru. 

8. Sposób odbioru robót 

8.1. Wymagania ogólne 
Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe. 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny 
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów. 
2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją 

projektowo-kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. 
3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 

członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 
(budowy) robót. 

8.3. Odbiór częściowy 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Odbiór 

częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości 

wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności 
zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o odbiorze w terminie umożliwiającym 
udział przedstawiciela zamawiającego. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki 
należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora. W skład komisji powinni 
wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót i ewentualnie inne 
powołane osoby. 

4. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 
wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje 
sprawdzenia (tzw. odbiór po usterkowy) stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem do dziennika 
budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

6. Odbiorom częściowym podlegają: 

− osadzone konstrukcje wsporcze, 

− ułożone rury,   

− instalacje przed załączeniem pod napięcie, 

− instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 

− inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót 
montażowych. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy traktować 
jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
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8.4. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych 

zasad odbioru obiektów. 
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym 

na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu 

technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny 
być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on korzystać z opinii komisji w tym 
celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów 
potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru:  

− oświadczenie o zakończeniu robót, 

− umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami, 

− protokołów  z dokonanych pomiarów, prób montażowych i prac rozruchowych, 

− dziennika budowy (robót), 

− ewentualnych opinii rzeczoznawców, 

− projektów z naniesionymi poprawkami. 
6.  Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 
wykonania, normami i przepisami, 

− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami próbmontażowych, 
sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach, 

− stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić 
istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych  przedstawicieli zamawiającego, 
przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia.  
W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 

9. Rozliczenie prac towarzyszących 
Prace towarzyszące przedstawiono w pkt. 1.3. Prace towarzyszące będą przedmiotem odbiorów częściowych. Odbiory 

częściowe opisano w pkt. 8.3.Prace towarzyszące wyszczególnione w pkt.1.3  będą rozliczone na ogólnych zasadach 
przyjętych w umowiena realizację robót. 
 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

• Projekt budowlano-wykonawczy „Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą 

instalacji odgromowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach” 
 

10.2. Rozporządzenia 

• Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z późn. zm. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. 
• 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 
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funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072). 

10.3. Normy 
• Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.” 
• Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.” 
• Polska Norma PN-EN 62305-3:2011 „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenia życia.” 
• Polska Norma PN-EN 62305-4:2011 „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach.” 
• Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.” 
• Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” 
• Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.”  
• Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne.”  
 
 
 

 


