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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 1 Część ogólna.

 1.1 Nazwa zamówienia.
Remont elewacji oraz montaż instalacji monitoringu 

w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim

 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie prac remontowych elewacji  Ratusza.

Wykonanie monitoringu wizyjnego otoczenia budynku zostało objęte odrębną specyfikacją.
 1.3 Zakres robót według wspólnego słownika zamówień (CPV).

Zamówienie obejmuje wykonanie robót z następujących grup:
– przygotowanie terenu pod budowę – CPV 45100000-8,
– roboty instalacyjne w budynkach – CPV 45300000-0
– roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – CPV 45400000-1.

 1.4 Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania.
 1.4.1 Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod
ochrony budynku i mienia przed negatywnymi skutkami działań.

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót tymczasowych:
– ustawienie i demontaż rusztowań;
– zabezpieczenie elewacji przed wodą opadową.

 1.4.2 Prace towarzyszące.
Oferent  obowiązany  jest  uwzględnić  w  cenie  oferty  koszty  następujących  prac

towarzyszących:
– organizacja  i  likwidacja  zaplecza  i  budowy  wraz  z  kosztami  ich  utrzymania,  w  tym  także

ogrodzenie terenu;
– geodezyjne wytyczenie budynku;
– wywóz gruzu, koszt utylizacji i składowania na wysypisku;
– sprzątanie i mycie po wykonaniu prac.

 1.4.3 Sposób rozliczania.
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę.  Wykonawca

jest  obowiązany uwzględnić te koszty w cenie oferty na wykonanie robót  podstawowych,  przyjmując w
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych
pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robót tymczasowych lub prac towarzyszących.

 1.5 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy jest  nie ogrodzony,  budynek posiada czynne  przyłącze elektryczne,  wodociągowe i

kanalizacji sanitarnej.
W  trakcie  remontu  należy  zapewnić  dostęp  do  pomieszczeń  aktualnemu  użytkownikowi  oraz

pracownikom wykonującym remont wnętrza budynku.

 1.6 Określenia podstawowe. 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej (dalej w skrócie: ST) jest mowa o:
dokumentacji bez dodatkowego określenia – należy przez to rozumieć dokumentację  budowy;
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
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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 odpowiedzialność
za prowadzoną budowę na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane (art. 22-23);

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 z 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;

projekcie  lub  dokumentacji  projektowej –  należy  przez  to  rozumieć  projekt  budowlany  wraz
z wszelkimi  dokonanymi  przez  projektanta  zmianami,  uzupełnieniami,  rysunkami  wykonawczymi  oraz
adnotacjami wprowadzonymi wpisem do dziennika budowy;

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

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.);

inspektorze  nadzoru -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę
zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  której  inwestor  powierzył  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego; reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane (art. 25-26);

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;

normach  europejskich -  należy  przez  to  rozumieć  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 -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania;

ST – należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną.
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 1.7 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.
 1.7.1 Oznakowanie.

Materiały stosowane w budownictwie powinny posiadać:
– oznakowanie  znakiem CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  zez  harmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

oraz datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
 1.7.2 Jakość materiałów i wyrobów.

Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznej (ST).

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.

 1.7.3 Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródeł zamawiania

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

 1.7.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
 1.7.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Materiały budowlane powinny być transportowane i składowane w suchych pomieszczeniach, przy
temperaturze powyżej +5ºC.

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.

 1.7.6 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 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.

 1.8 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, maszyn oraz środków transportu.
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn i środków transportu w celu zrealizowania

przedmiotu zamówienia w terminie oraz poprawnej jakości należy do wykonawcy.
Zastosowany sprzęt, maszyny i środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, ich mienia

lub mienia zamawiającego.
Sprzęt  używany do robót  powinien być  zgodny z  ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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 1.9 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
 1.9.1 Jakość robót.

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

 1.9.2 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,   przekaże  dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili  odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca  odtworzy
i utrwali na własny koszt.

 1.9.3 Dokumentacja projektowa
Zawartość  przekazanej  dokumentacji  projektowej  powinna  być  zgodna  z  wykazem  podanym

w umowie. 
 1.9.4 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.

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.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i ST.

Wielkości określone w dokumentacji  projektowej będą uważane za wartości  docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  w  ST  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.

 1.9.5 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  niezbędne  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

 1.9.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  obowiązujące  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
– podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
– będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując  się  do  tych  wymagań,  Wykonawca  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  baz,

warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i zabezpieczenia
przed:

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.

 1.9.7 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
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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.

 1.9.8 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.

 1.9.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczane
na świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

 1.9.10 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.
 1.9.11 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.

 1.9.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót,
w szczególności wymienionych w rozdziale „Dokumenty odniesienia”.

 1.9.13 Kontrola i zapewnienie jakości 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.

 1.10 Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robót i terminie obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie  indziej  w ST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością niezbędną do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym
w umowie.
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 1.11 Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót.
 1.11.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

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

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
takcie 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.

 1.11.2 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.

 1.11.3 Odbiór ostateczny (końcowy).
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.
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.

 1.11.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
– dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację budowy z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
– specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
– protokoły odbiorów częściowych,
– recepty i ustalenia technologiczne,
– dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
– deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST. 
– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 1.11.5 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.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym robót.
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 1.12 Dokumenty odniesienia dotyczące wszystkich rodzajów robót.
 1.12.1 Ustawy.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

poz. 907 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.

1645).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr

178, poz. 1380).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. -o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 963

z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.

1232 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. , poz. 260).

 1.12.2 Rozporządzenia.
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  -  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.).

• 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 Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych
i drogowych. (Dz. U. nr 118 poz. 1263).

• 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

• 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 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm).

 1.12.3 Inne dokumenty i instrukcje.
• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano- montażowych,  (tom I,  II,  III,  IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.
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 2 Wznoszenie rusztowań (CPV 45262100-2).

 2.1 Materiały.
Użyty system rusztowań nie może powodować zniszczeń bądź uszkodzeń istniejącego, świeżo

wyremontowanego pokrycia dachowego. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań 
dotyczących rodzaju rusztowań użytych przy wykonywaniu robót budowlanych.

 2.2 Wykonanie.
Nie  wolno  montować  ani  demontować  rusztowań  o  zmroku  bez  sztucznego  oświetlenia

zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego
wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s. 

Montaż  rusztowania  należy  wykonać  według  zasad  zawartych  w  instrukcji  montażu.  W  celu
właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję dla danego rusztowania.
Po zakończeniu montażu rusztowania należy wykonać jego przegląd i przekazać do eksploatacji w oparciu o
sporządzony protokół odbioru. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica podająca typ rusztowania oraz dopuszczalną nośność
pomostów roboczych (1,5kN/m2; 2,0kN/m2;  2,5kN/m2). 

Po zakończeniu użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli rusztowania.
Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikających z kontroli
stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 

 2.3 Odbiór.
Każde  rusztowanie  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  musi  zostać  odebrane  przez  osobę  do  tego

uprawnioną (posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i
będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego) i potwierdzone protokołem odbioru rusztowania.

Kontrola (przegląd) montażu rusztowania przed odbiorem i przekazaniem do eksploatacji polega na
sprawdzeniu:

– stanu podłoża,
– posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne,
– siatki  konstrukcyjnej  (sprawdzić  wymiary  zmontowanych  rusztowań  z  uwzględnieniem

dopuszczalnych odchyłek),
– zakotwień (przeprowadzić próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu),
– pomostów roboczych i zabezpieczających, 
– nośności wysięgników transportowych,
– urządzeń piorunochronnych (przez pomiar oporności),
– usytuowania względem linii energetycznych (pomiar odległości).

 2.4 Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1m² powierzchni rusztowań.

 2.5 Dokumenty odniesienia.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 ).
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.   w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

• PN-EN  12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy- Część 1: Rusztowania
– Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
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 3 Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne (CPV 45410000-4).

 3.1 Materiały.
Jeżeli w projekcie budowlanym nie podano inaczej, tynki zewnętrzne należy wykonać jako mineralne

renowacyjne  WTA  kat.  III o  wysokiej  zawartości  porów  powietrznych;  powinien  spełniać  wymagania
instrukcji WTA 2-9-04, to jest m.in. posiadać:

zdolność zatrzymywania wody >85%
gęstość po stwardnieniu     <1400kg/m3
wytrzymałość na ściskanie 1,5-5,0 N/mm2
porowatość > 20% w świeżej zaprawie, > 40% obj. po związaniu
współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ <12
Do wykonania tynku należy użyć niżej opisanych materiałów.
Suche mieszanki do wykonywania zapraw – gotowe mieszanki kruszywa, spoiwa oraz wypełniaczy

i  dodatków  uszlachetniających  do  wykonywania  zapraw  tynkarskich  lub  gładzi.  Każde  opakowanie
jadnostkowe suchej mieszanki powinno zawierać informację na temat parametrów technicznych zaprawy,
sposobu jej przygotowania oraz terminu przydatności mieszanki do użycia.

Grubość  ziarna  tynku  należy  dostosować  do  uziarnienia  istniejących  tynków,  tak  aby  nie  było
widocznej różnicy pomiędzy tynkiem istniejącym a jego uzupełnieniami.

Emulsje  gruntujące  – należy  stosować  preparaty  nanoszone  pędzlem  lub  natryskowo  zgodne
z rodzajem podłoża oraz zaprawy tynkarskiej, do nałożenia której są stosowane.

Woda. 
Do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu (...)” Bez badań laboratoryjnych  można stosować
wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze, oleje i muły.

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

Wyroby tynkarskie powinny być przechowywane suchych, zabezpieczonych przed opadami i wilgocią
pomieszczeniach, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby
pakowane w worki  powinny być  układane na paletach lub drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w ilości
warstw nie większej niż 10.

 3.2 Wykonanie.
Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty

stanu surowego,  roboty instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice
drzwiowe i okienne.

Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po
upływie 4-6 miesięcy od wykonania stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

Wykonanie tynków trójwarstwowych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych

licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z

rdzy i substancji  tłustych.  Plamy z substancji  tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub
wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Tynki  należy  wykonać  jako  trójwarstwowe,  to  znaczy składające  się  z  obrzutki,  narzutu  i gładzi.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane
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tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Wykonanie gładzi gipsowej.
Gładź  gipsową  wykonywać  nie  wcześniej  niż  po  3  tygodniach  od  wykonania  tynku  cementowo-

wapiennego. Powierzchnię tynku zagruntować. Zaprawę nanosić i rozprowadzać pacą ze stali nierdzewnej,
w razie potrzeby zacierając również pacą styropianową.

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych.

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku

od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

pionowego poziomego

0, I nie podlegają sprawdzeniu

II ≤ 4mm na długości 
łaty 2m

≤ 3mm na 1m ≤ 4mm na 1m i ogółem
≤ 10mm na całej pow. 
między przegrodami

≤ 4mm na 1m 

III ≤ 3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej
długości łaty 2m

≤ 2mm na 1m 
i ogółem ≤ 4mm

≤ 3mm na 1m i ogółem
≤ 6mm na całej pow. 
między pregrodami

≤ 3mm na 1m 

IV ≤ 2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej
długości łaty 2m

≤ 1,5mm na 1m 
i ogółem ≤ 3mm

≤ 2mm na 1m i ogółem
≤ 3mm na całej pow. 
między przegrodami

≤ 2mm na 1m 

 3.3 Badania i odbiór.
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
– wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
– równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę

zwilżania,
– chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
– obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z

dokumentacją projektową
Badania przy odbiorze.
Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzić  orientacyjnie  za  pomocą

opukiwania tynku lekkim gumowym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwę, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za

pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie
tynku  dłonią.  Równocześnie  z  badaniem  wyglądu  powierzchni  otynkowanych  należy  sprawdzić
wykończenie tynków na narożach i  obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,  wzrokowo oraz
przez pomiar za pomocą łaty dł. 2m zgodnie z tabelą dopuszczalnych odchyłek powyżej.

 3.4 Obmiar.
Jednostką obmiaru jest 1m² wykonanego tynku.
Powierzchnie tynków i gładzi oblicza się w metrach kwadratowych, przyjmując do obliczeń długości

ścian w stanie surowym oraz wysokość pomieszczenia od czystej podłogi do spodu stropu.
Z obmiaru  potrąca się  powierzchnie nieotynkowane większe niż 1m²,  oraz powierzchnie otworów

większych niż 3m² wymagających tynkowania ościeży (w takim przypadku powierzchnię ościeży wylicza
się osobno).

Powierzchnię podciągów i stropów żebrowych oblicza się w rozwinięciu.
Boniowanie wylicza się w metrach bieżących.
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 3.5 Dokumenty odniesienia.
• PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-10104:2005. Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o

określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

 4 Prace malarskie (CPV 45442100-8).

 4.1 Materiały.
Jeżeli w projekcie budowlanym nie podano inaczej, do wykonywania powłok malarskich należy użyć

niżej opisanych materiałów.
Farba -  elewacyjna silikatowa, o współczynniku oporu dyfuzyjnego µ <12.
Środki gruntujące oraz rozpuszczalniki – zgodne z zaleceniami producenta wybranej farby.

Farby  użyte  do  malowania  powinny  posiadać  jednolitą  konsystencję,  dostosowaną  do  przyjętej
techniki malowania, bez zbryleń, zanieczyszczeń, wytrąceń w postaci nitek.

 4.2 Wykonanie.
Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  naprawić  uszkodzenia  powierzchni  tynków.  Roboty

malarskie wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc.

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
– gładkie i równe (bez narostów, zacieków zaprawy, wgłębień),
– mocne (powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień),
– czyste (bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń),
– suche (jednolite zabarwienie powierzchni, zwłaszcza w miejscach naprawianych).
Prace  malarskie  nie  powinny  być  wykonywane  w  niskiej  temperaturze,  przy  dużej  wilgotności

powietrza  (w  trakcie  opadów),  przy  intensywnym  nasłonecznieniu,  silnym  wietrze,  słabej  wentylacji
pomieszczeń.

Przed przystąpieniem do dalszych prac podłoże pod malowanie należy zagruntować stosując preparaty
zalecane przez producenta farby.

Pomiędzy  nanoszeniem poszczególnych  warstw  należy  zachować  odstęp  czasowy  zalecany  przez
producenta farby.

 4.3 Odbiór.
Odbiory częściowe powinny obejmować sprawdzenie jakości materiałów malarskich, wilgotności i

przygotowania podłoża.

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu:
– wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, w tym równomiernego rozłożenia farby,  jednolitego

natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy,  braku plam,  smug, zacieków, pęcherzy,  odstających płatów
powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla;

– odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru;

– odporności powłoki na zarysowanie;
– przyczepności  powłoki  do  podłoża,  poprzez  próbę  oderwania  ostrym  narzędziem  powłoki  od

podłoża;
– odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą,  poprzez  zwilżenie  badanej  powierzchni  powłoki

i kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
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 4.4 Obmiar
Jednostką obmiaru jest 1m² powierzchni malowanej.

 4.5 Dokumenty odniesienia.
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi i farbami

emulsyjnymi.
• PN-69/B-10285  Roboty  malarskie  budowlane,  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach

bezwodnych.
• PN-EN  13300:2002P  Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.

Specyfikacja została sporządzona na podstawie standardowych specyfikacji technicznych 
opracowanych przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.
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