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SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 
TYTUŁ PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA 
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A 02.00.00 Wymagania Ogólne 
Kod CPV 45000000 

 
1.WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna A 02.00.00 -Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach projektu: TERMOMODERNIZACJA 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i naleŜy ją stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Umowy, normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.4 Określenia podstawowe 
UŜyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekty małej architektury. 
1.4.2.budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3.  budynek mieszkalny jednorodzinny - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych , stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni 
całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. obiekt małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.5. tymczasowy obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6.  budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7.  roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8.  urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10.  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.11.  pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.12.  dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu - takŜe dzienniki montaŜu. 
1.4.13.  dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14.  aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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1.4.15.  właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.16. wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.4.17.  organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 
5,poz.42 z póŜn.zm.) 
1.4.18.  obszar oddziaływania obiektu -teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych , wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
1.4.19.  opłata - kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.20.  droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
1.4.21.  dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
1.4.22.  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
1.4.23.  rejestr obmiarów - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.24.  laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego , wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.25.  materiały - wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.26.  odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.27.  polecenie Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28.  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.29.  rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.30.  część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolnego do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.31.  ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
1.4.32.  grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z póz.zm.) 
1.4.33.  inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu . 
1.4.34.  instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
1.4.35.  istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.36.  normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.4.37.  przedmiar robót - to zostawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym 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. 
1.4.38.  robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.4.39.  Wspólny Słownik 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. 
1.4.40.  Zarządzający realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za  ich  zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za koordynację z innymi branŜami prowadzonych przez siebie 
prac. 
O kaŜdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branŜowymi lub pomiędzy  poszczególnymi 
opracowaniami wewnątrz projektów branŜowych, naleŜy niezwłocznie powiadomić Projektanta, przed 
wykonaniem na placu budowy. 
NaleŜy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome: 
rozwiązania wynikające z róŜnic wymiarów rzeczywistych naleŜy uzgodnić z Projektantem. 
Wszystkie materiały, urządzenia wraz z odpowiednimi elementami do montaŜu oraz atestami i 
aprobatami (kartami materiałowymi) naleŜy przedstawić Projektantowi do akceptacji  przez ich zakupem. 
Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w Polsce  muszą takie dopuszczenia 
posiadać. W przypadku braku dopuszczenia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania go na własny 
koszt. 
Wskazane produkty naleŜy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego 
montaŜu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów. 
Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, uŜytkowe, eksploatacyjne i 
konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, naleŜy wykonać zgodnie z 
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych 
produktów, i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami 
katalogowymi i instrukcjami producentów. 
Elementy stalowe, drewniane, szklane (ściany kurtynowe, świetliki, balustrady, drzwi, okna, windy, itp.) 
oraz detale instalacji: konstrukcji wsporczych, podpór, zawieszeń i specyfikacja kształtek wentylacyjnych 
muszą mieć opracowane przez Wykonawcę rysunki warsztatowe przedstawiane do akceptacji 
Projektantowi i Inwestorowi przed rozpoczęciem produkcji. 
W wielu miejscach kanały wentylacyjne i inne trasy instalacji są widoczne, Wykonawca przedstawi 
Projektantowi do akceptacji projekty warsztatowe z podziałem na elementy składowe wraz z zawiesiami. 
Dla wybranych przez Projektanta i uzgodnionych  z Inwestorem istotnych  węzłów i styków między 
elementami, urządzeniami i materiałami Wykonawca wykona w skali 1:1 próbki i przedstawi do akceptacji 
przez Projektanta i Inwestora przed rozpoczęciem realizacji. 
Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i całości 
projektowanych elementów budowli musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora 
oraz Projektanta. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu 
przez wykończenia budowlane. W przypadku niezadowalającej jakości robót lub uŜytych materiałów 
Wykonawca będzie musiał wykonać niezbędne poprawki.  
Kontrakt zawierany jest na wykonanie budowli kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej  wszystkie 
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, uwzględniać 
wymagania przepisów dotyczących BHP, przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, przepisów 
dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, uwzględniać wymagania określone w odnośnych 
normach oraz być zgodne z Wymaganiami technicznymi COBRIT Instal. 
1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, 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 znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
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własny koszt. 
1.5.2  Dokumentacja Projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na dokumentacje 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego , 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Wszystkie dokumentacje branŜowe naleŜy rozpatrywać jako część kompletu Dokumentacji Projektowej w 
ich wzajemnych zaleŜnościach. 
Rysunki i opisy naleŜy rozpatrywać łącznie z całym wielobranŜowym Projektem Wykonawczym, którego 
są integralną częścią. 
Specyfikowane i wskazywane produkty naleŜy traktować jako produkty wzorcowe które mogą zostać 
zastąpione innymi ale o parametrach technicznych, uŜytkowych i estetycznych niegorszych, po 
wcześniejszym zaakceptowaniu ich przez projektanta. 
Podawane nazwy producentów, materiałów i urządzeń mają znaczenie jedynie dla określenia standardów 
wyrobów i standardów procedur ich wbudowania, niezaleŜnie od formy zapisów w treści dokumentacji. 
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym kontraktem, zamieszczono: 
- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne, 
- opisy techniczne, 
- Projekt Wykonawczy 
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 
realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w 
siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 
1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu 
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej 
Dokumentacji Projektowej. 
1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 
ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 
1.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2.  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3.  Projekt organizacji i harmonogram Robót 
4.  Projekty rozbiórek  
5.  Projekty warsztatowe  
6.  Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 
7.  Inwentaryzacja  geodezyjna   powykonawcza robót  opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokościowym 
8.  Dokumentacja powykonawcza 
9.  Sprawozdanie z rozruchu wraz z wnioskami 
10.  Instrukcje eksploatacyjne oraz bezpiecznej obsługi dla wszystkich obiektów podlegających 
rozruchowi, 
11.  Schematy i opisy do wywieszenia w obiektach i na stanowiskach pracy 
12.  Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie. 
Wykonawca wykona projekt techniczno-warsztatowy systemu automatycznej regulacji wraz z szafami 
zasilająco-sterowniczymi na podstawie wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej i przedstawi 
do zatwierdzenia  Projektantowi 
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 
−powykonawcze plany i schematy instalacji, 
−gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i 
materiałami. 
−protokoły prób i pomiarów   
−instrukcję uŜytkowania instalacji mechanicznych i automatyki 
−protokoły szkoleń personelu UŜytkownika 
−listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 
1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „ Warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia  ewentualnych rozbieŜności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów 
są waŜniejsze od odczytu ze skali ze skali rysunków. 
O kaŜdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branŜowymi lub pomiędzy  poszczególnymi 
opracowaniami wewnątrz projektów branŜowych, naleŜy niezwłocznie powiadomić Projektanta, przed 
wykonaniem na placu budowy. 
−NaleŜy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome: 
rozwiązania wynikające z róŜnic wymiarów rzeczywistych naleŜy uzgodnić z Projektantem. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego   przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne  i  wykazywać  bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszystkie materiały, urządzenia wraz z odpowiednimi elementami do montaŜu oraz atestami i 
aprobatami (kartami materiałowymi) naleŜy przedstawić Projektantowi do akceptacji  przez ich zakupem. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i mają wpływ na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały  będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest   zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać: tymczasowe urządzenia zabezpieczające  w  
tym: ogrodzenia,   poręcze,   oświetlenie, sygnały i znaki strzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót 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 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze  skaŜenia,   hałasu  lub  
innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie jego  sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
2.1.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
2.2.  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
2.3.  moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego   odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na  uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego   poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników 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. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończone fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.10.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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i  urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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. 
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. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
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materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Ŝe 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 ST. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 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. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody MenadŜera Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 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 będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany 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 on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
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 przewoŜonych 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 dopuszczonych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
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właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu, 
- projekty warsztatowe podkonstrukcji. 
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a takŜe w normach i wytycznych. 
5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST . Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy 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, 
− wyposaŜenie 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, nastaw mechanizmów sterujących a 
takŜe 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 
wyposaŜeniem 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 zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, prób szczelności itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z materiałami i 
Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do  pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
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 
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badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów    i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 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 moŜna 
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 niŜ 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, i zapewniona mu 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 moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•  Polską Normą lub 
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6. Dokumenty budowy 
(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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 
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załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

− Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
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. 

(2)  KsiąŜka Obmiarów 
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub ST . 
(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 kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły z przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(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 Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 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 pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Wykonawca powinien dla własnych potrzeb określić ilości wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić 
wszystkie nakłady na wykonanie budowli, w tym te, które nie są wprost  wymienione w załączonych 
zestawieniach materiałowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty montaŜowe, odpowietrzniki, odwodnienia, 
przepustnice jednopłaszczyznowe itp. Wszystkie przebicia  instalacyjne o średnicy do 150mm włącznie 
wraz z niezbędnymi pracami reparacyjnymi stanowią zakres prac Wykonawcy instalacyjnego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
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gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 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 po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 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 niŜ 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 
pk-cie 8.4.2 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych 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 niewykonania 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, Ŝe 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 
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wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego(końcowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.   dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2.   Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.   protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
4.   protokołów odbiorów częściowych, 
5.   recepty i ustalenia technologiczne, 
6.   Dzienniki Budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały). 
7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem 
zapewnienia jakości(PZJ), 
8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i. PZJ. 
9.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przedłoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
10. instrukcje obsługi i DTR 
11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
13. Protokoły pomiarów i badań we wszystkich branŜach ( pomiar skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej, oporności izolacji, pomiarów instalacji odgromowej, pomiarów natęŜenia 
oświetlenia, skuteczności działania wentylacji, sprawdzenia instalacji, sprawdzenie wytrzymałości próbek 
betonu, pomiar hałasu urządzeń) wymienione w niniejszej Specyfikacji. 
14. Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu z wnioskami. 
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 sporządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Za mawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi: 
−powykonawcze plany i schematy instalacji, 
−gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i 
materiałami. 
−protokoły prób i pomiarów   
−instrukcję uŜytkowania instalacji  mechanicznych i automatyki 
−protokoły szkoleń  personelu UŜytkownika 
−listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór 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 będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe Robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, wartość pracy Sprzętu wraz z 
narzutami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników,   barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych   oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.  
10. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej 
wykonanej w lutym 2009 
Wynika z niej, Ŝe pod warstwą humusu o miąŜszości około 40 – 60 cm zalegają piaski drobne i średnie a 
miejscami Ŝwiry w stanie zagęszczonym. PoniŜej zalegają grunty gliniaste w stanie twardoplastycznym. W 
wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza się, budowa geologiczna podłoŜa 
gruntowego pod budynek Fizyki jest prosta i jednorodna. Woda gruntowa w postaci swobodnego 
zwierciadła występuje na rzędnej 150,60 – 151,10 i ulega wahaniom. Posadowienie fundamentów 
ustalono na rzędnej 151,90 i wypada on w warstwie piasków drobnych średnio zagęszczonych. Naciski 
dopuszczalne dla tego rodzaju gruntu określono na qf = 0,30 MPa. Poziom posadzki parteru wynosi 
152,50. Poziom terenu istniejącego waha się od rzędnej 153,20 do rzędnej 152,0. Poziom gruntu 
nośnego waha się od rzędnej 152,80 do rzędnej 151,60. NaleŜy wziąć pod uwagę konieczność obniŜenia 
poziomu zwierciadła wody na czas budowy. 
PoniewaŜ w podłoŜu znajdują się równieŜ grunty spoiste nieprzepuszczalne, na etapie prac ziemnych 
zalecane jest wykonanie drenaŜu opaskowego aby nie dopuścić do nawodnienia dna wykopu w miejscach 
posadowienia na utworach spoistych. Gdyby jednak nastąpiło nawodnienie wykopu powodujące 
pogorszenie własności fizyczno-mechanicznych podłoŜa, naleŜy warstwę uplastycznionej gliny zebrać 
ręcznie i usunąć z wykopu. Na to miejsce naleŜy wylać warstwę chudego betonu lub ułoŜyć warstwę 
pospółki zagęszczoną do ID ≥0,60. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy 
[I] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 
póz.zm). 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) 
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Qednolity tekst Dz.U. z dnia 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229) 
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z póz.zm.) 
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z póz.zm) 
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204 
poz.2086) 
11.2 Rozporządzenia 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemu oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779) 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 
[10] Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650) 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126). 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072). 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198. poz.2041). 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 20024r. - zmieniające rozporządzenia w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 198, poz.2042) 
11.3 Inne dokumenty i instrukcje 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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A 02.02.00 ROBOTY ZIEMNE 
A 02.02.01 ROBOTY ZIEMNE wykopy/zasypy 

Kod CPV 45111000-8 roboty ziemne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla obiektów kubaturowych podczas realizacji TERMOMODERNIZACJA 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w trakcie realizacji obiektu objętego kontraktem. 
- wykonanie robót ziemnych /w trzech etapach/ związanych wykonaniem budynku dydaktycznego UW, 
- usunięcie nadmiaru gruntów pochodzących z wykopów z Terenu Budowy, wraz z wywozem na 
wysypisko, 
- zabezpieczenie i podparcie ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów wraz z kosztami zrzutu wody 
- roboty pomocnicze i zabezpieczające. 
W zakres tych robót wchodzą wszelkie prace związane z wykonaniem robót ziemnych i elementów 
podłoŜa: 
- Wykopy. 
- Warstwy filtracyjne, 
- Zasypki. 
- Transport i składowanie gruntu. 
Zakres robót obejmuje roboty ziemne dla obiektu kubaturowego, roboty ziemne dla robót drogowych, 
sieci i przyłączy zewnętrznych są ujęte w innych specyfikacjach 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" 
Wykopy - doły szeroko lub wąsko przestrzenne dla obiektów, fundamentów,  instalacji podziemnych. 
Odkład - grunt z wykopu, przekopu, itp. złoŜony w określonym miejscu z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopu. 
Fundament konstrukcyjny - element konstrukcji współpracujący z gruntem , przekazujący wszelkie 
obciąŜenia z konstrukcji na grunt, 
Wskaźnik zagęszczenia -jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu 
sztucznie zagęszczonego/nasypu/ do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Ds. 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Ds.. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólny zakres wykonania wykopów określa Dokumentacja Projektowa zawierająca rzuty i przekroje 
obiektu, plan sytuacyjno-wysokościowy, projekt   zagospodarowania terenu, dokumentacje 
geotechniczną, warunki techniczne wykonania robót, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowana na własny 
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru poniŜszej dokumentacji: 
- projekt organizacji robót ziemnych dla potrzeb budowy, 
- projekt techniczny zabezpieczenia i podparcia ścian wykopu, 
- projekt ma kro niwelacji, 
- harmonogram robót ziemnych. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A 02.00.00 
„Wymagania Ogólne" pkt.2 
2.1.Informacja ogólna o warunkach gruntowych 
Opis gruntów występujących na Terenia Budowy, poziomy wody gruntowej, własności gruntów itp. 
podano w Dokumentacji Projektowej - dokumentacji geotechniczna. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości, wykonawca wykona na własny koszt dodatkowe wiercenia. 
Grunty wydobyte z wykopu, powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcę na 
zasypki, nasypy. Grunt ten będzie składowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopów, nadający się 
zasypek wykopów zostanie usunięty z Terenu Budowy i wykorzystany przez Wykonawcę w dowolny 
sposób. 
2.2. Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
Do wykonania wykopów materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ściany 
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szczelinowej. Do ściany szczelinowej materiały opisane są w odpowiednim rozdziale. 
2.3. Grunty do wykonania podsypki filtracyjnej 
Do wykonania warstwy filtracyjnej pod płytą fundamentową gr.20 cm z pospółki i kruszywa łamanego. 
Wymagania dotyczące warstwy: 
Frakcje podsypki do 25 mm, 
Współczynnik piaskowy 50%, 
Stopień zagęszczenia /wg normy próby Proctora/ ld=0,97 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%, 
2.4. Do zasypywania wykopów 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych oraz odpowiednich 
parametrach: 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >8m/d, zawartość części organicznych l<2%, 
odporność na rozpad <5%. O zamiarze wykorzystaniu gruntu wydobytego z wykopu do zasypywania 
naleŜy powiadomić 
Inspektora i uzyskać jego akceptację. Grubość usypywanych warstw jest zaleŜna od zastosowanych 
maszyn do zagęszczenia i powinna wynosić od 20 do 30 cm.  Stopień zagęszczenia powinien  być zgodny 
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A 02.00.00 „Wymagania Ogólne"pkt.3. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót ziemnych 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru, sprzęt do głębienia ściany szczelinowej opisany jest w następnym rozdziale. 
Sprzęt stosowany przy wykonywaniu wykopu: 
- głębiarka /do siany szczelinowej/, -koparki, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- pompy do dopompowywania wody, -itp. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport gruntu 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi. Załadunek, transport i wyładunek 
gruntu naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, planem Bioz, przepisami ruchu drogowego, itp. 
Wykonawca zorganizuje transport gruntu zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Wszystkie 
koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. Wszystkie koszty i opłaty związane ze składowaniem, 
załadunkiem, wywozem na wysypisko i utylizacją gruntu ponosi Wykonawca. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z Dokumentacja Techniczną 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 
wpisywane w dziennik budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wykop pod budynek realizowany jest w czterech etapach : 
1  -do poziomu murków prowadzących, 
2 - głębienie ściany szczelinowej, 
3 - wykop do poziomu spodu stropu „-1", 
4 - wykop do poziomu spodu warstw pod płyta fundamentową. 
Przed wykonaniem wykopu, w miejscach wskazanych w projekcie zabezpieczenia ścian wykopu naleŜy 
osądzić elementy stalowe ścianki berlińskiej. W miarę wykonywania wykopu naleŜy montować elementy 
opinki stalowe z grodzie GZ-4 
(KS-7) lub drewniane o grub. 12 cm. oraz kotwić elementy stalowe ścianki berlińskiej. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Po 
wykonaniu wykopu naleŜy dokonać odbioru przez Kierownika Budowy i Inspektora, W przypadku 
stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w 
zakresie posadowienia obiektu, naleŜy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i 
uprawnionego geologa /autor dokumentacji geologicznej/ 
5.1.2. Wykopy w osłonie ściany szczelnej . 
Przed wykonywaniem robót związanych z budową stropu powinno być wykonane przygotowanie terenu 
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pod budowę, dojazd do miejsca wykonania stropu oraz utwardzenie terenu. Przed rozpoczęciem i w 
trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków 
kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, 
niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej naleŜy 
prowadzić dziennik wbijania, w którym naleŜy zawrzeć: 
ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich (piaski) 
o nachyleniu 1:1,5. 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające 
odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń stan skarp naleŜy okresowo   sprawdzać w 
zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne 
5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  po  zakończeniu   prac  w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 
25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 
próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi 
tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. KONSTROLA JAKOŚCI 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p. 10. 
6.1.Kontrola jakości wykonywania wykopów 
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów w czasie prowadzenia robót 
zabezpieczenie ścian i instalacji. Pomiary kształtu wykopu. Tolerancja przy wymiarach wykopów: + 15 cm 
dla wykopów szerokości dna większej niŜ 1,5 m, ±_5 cm dla wykopów szerokości dna mniejszej niŜ 1,5 
m, tolerancja dna wykopu : + 2 cm 
6.2. Wykonanie podkładów - warstwy filtracyjnej 
Sprawdzeniu podlega: 
przygotowanie podłoŜa 
materiał uŜyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
stan wykopu przed zasypaniem, 
badanie przydatności gruntów przeznaczonych do zasypki, 
grubość i równomierność warstw zasypki badanie zagęszczenia wykonanej zasypki. Sprawdzenie 
zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształceń z wartościami podanymi w odpowiednich normach. Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia naleŜy przeprowadzić według   BN-77/8931-12, a modułem odkształcenia według BN-
64/8931-02. Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
- 1 raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy przy określeniu wartości Is, 
- 1raz w trzech punktach na 2000 m2 warstw przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] - w stanie rodzimym, 
- podkłady - warstwy filtracyjne - [m3] 
- zasypki - [m3]- zagęszczonej zasypki 
-transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
Pompowanie wody wraz z opłatami za zrzut wody naleŜy ująć w cenie ryczałtowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte A 02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST A 02.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.9. 
9.1. Zasady rozliczenia płatności 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena jednostkowa za wykonanie wykopu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złoŜeniem na 
odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
odwozu mas ziemnych, składowanie i przemieszczanie gruntu w obrębie Terenu Budowy, opłata za 
zwałkę i utylizację, profilowanie dna i skarp wykopów, utrzymanie skarp i wykop w odpowiednim stanie, 
zabezpieczenie   wykopu barierkami zgodnie z wymaganiami BHP, wykonanie odwodnienia wraz z 
kosztem zrzutu wody, wykonanie badań i pomiarów wg Dokumentacji Projektowej ST w tym badań 
geotechnicznych dna wykopu, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, wykonanie i utrzymanie 
dróg tymczasowych na terenie budowy, wykonanie projektu organizacji robót ziemnych i zatwierdzenie 
przez Inspektora, wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia wykopu. 
Wykonanie warstwy filtracyjnej - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje:zakup 
materiałów i dostarczenie materiału na teren wbudowania, wykonanie podkładu z zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, wykonanie badań i pomiarów wg  Dokumentacji Projektowej ST w tym badań 
geotechnicznych dna wykopu, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, wykonanie i utrzymanie 
dróg tymczasowych na terenie budowy, wykonanie projektu organizacji robót ziemnych i zatwierdzenie 
przez Inspektora, wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia wykopu, Zasypki - płaci się za m3 
zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie 
terenu. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. Cena obejmuje: załadowanie gruntu na środki transportu, przewóz na wskazaną 
odległość, wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 
Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-024811999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane  na gorąco ze  stali  
niestopowych.  Tolerancje kształtów i wymiarów. PN-91-B/-06716 Kruszywa mineralne. Piaski Ŝwiry 
filtracyjne. Wymagania techniczne 
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A 02.05.00 ELEWACJE 
A 02.05.03 OCIEPLENIA W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM 

KOD CPV45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji i 
ocieplenia wykonanych w bezspoinowym systemie ocieplenia ETICS podczas realizacji zadania 
TERMOMODERNIZACJI 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- elewacji metodą bez spoinową lekką-mokrą ETICS z zastosowaniem styropianu lub wełny, 
- cokoły mozaikowe, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST A 02.00.00 „Wymagania Ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania na własny koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inspektora 
nadzoru   następującej dokumentacji: 
-  projektu montaŜowego elewacji wykonanej metodą bez spoinową, 
- projektu organizacji i harmonogramu robót. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A 02.00.00 
„Wymagania Ogólne" 
2.1. Elewacja w systemie bez spoinowym na styropianie lub wełnie 
Elewację z tynku cienkowarstwowego naleŜy wykonać w systemie ociepleniowym ETICS zgodnie z opisem 
zawartym w niniejszej ST. 
Dla weryfikacji parametrów poszczególnych składników systemu i systemu całościowo brane będą pod 
uwagę następujące dokumenty: 
1.Karty techniczne produktów  
2.karty charakterystyki parametrów 
3.Aprobaty techniczne 
4.Ocena higieniczna 
5.Deklaracje zgodności (w tym europejskie) 
6.system musi posiadać klasyfikację NRO   
Materiałami stosowanymi do wykonania elewacji są: 
 
-  środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny np. dyspersja akrylowa, poliakrylowa, stosowana 
zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, 
-  zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia wodą materiał ( na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z   cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji. Wymagana 
konsystencja zaprawy /stoŜek pomiarowy/ 10 + 1cm. zaprawa zgodna z aprobatą techniczną systemu 
-  płyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego  lub wełny mineralnej, 
mające zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokości 25 m (dla styropianu) 
powyŜej poziomu terenu (budynki nowobudowane) mocowane metodą klejenia, za pomocą łączników 
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), 
poprawiające szczelność połączeń. 
-  płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwości, naleŜy stosować w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci (woda 
rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokole budynku. 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej, z 
rdzeniem metalowym, dopuszczalny plastikowy. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w 
krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych . 
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt 
izolacji termicznej . 
- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa, zawierająca wypełniacze masa, 
nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca, zaprawa zbrojąca 
zgodna z aprobatą techniczną systemu 
- siatka zbrojeniowa - siatka z włókna szklanego ( impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
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min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą, obc. niszczące > 1500N/5 cm 
- pocienione, kształtowane  siatki z włókna szklanego do wyprawy bonii na elewacji  
- masy silikatowe - oparte na bazie Ŝywicy(emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Wymagane uziarnienie 1,5mm, sposób wykonania -  baranek  
- farby elewacyjne silikatowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych, 
- elementy i akcesoria systemowe: profile cokołowe(startowe), naroŜniki ochronne, listwy krawędziowe, 
siatki do bonii, taśmy uszczelniające, pianka uszczelniająca. 
Projektowany system ocieplenia, strukturę tynków, uziarnienie oraz kolor naleŜy wykonywać  zgodnie z 
dokumentacją projektową, w razie niejasności uzgodnić z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 
Parametry systemu muszą być zgodne z dokumentacją projektową, w przypadku 
zastosowania systemów zamiennych musza to być systemy o parametrach toŜsamych lub 
lepszych od zastosowanych w dokumentacji projektowej, biorąc pod uwagę dodatkowe 
wymagania dla gotowego systemu i tynku silikatowego. Dokumenty wymienione powyŜej, na 
podstawie których oceniany będzie system, załączyć naleŜy do oferty, celem prawidłowej jej 
oceny.  
 
DODATKOWE WYMAGANIA DLA GOTOWEGO SYSTEMU : 
Wymagana odporność udarnościowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym przy 
pojedynczej siatce kat II ( wg ETA - 09/0073) , a w strefie cokołowej przy podwójnej siatce kat  I  
( wg ETA -09/0073) 
  
Tynk silikatowy, wymagania: 
Gęstość objętościowa np.wg.PN-85/B 4500                      1,5 do 1,8 kg/dm3  
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ:                       =  20-50 
odczyn ph:  VIQP 011                                                             = 11-12 
nasiąkliwość – wsp. w,                                                             ≤0,20 kg/m2h0,5 
współczynnik Sd                                                                       ≤0,20  
niepalny lub A2-s1, d0; lub A2-s2, d0 
  
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład systemu zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań zawartości 
naturalnych izotopów promieniotwórczych powinny posiadać świadectwo higieny radiacyjnej. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta danego 
materiału, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A 02.00.00 „wymagania ogólne" pkt.4 
4.2. Transport i składowanie 
Płyty styroduru naleŜy transportować i składować w sposób wskazany w instrukcji producenta materiałów 
. Płyty powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Na kaŜdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji, nr PN lub 
Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodności i/lub deklaracji zgodności, znak budowlany. Płyty 
naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłoŜu, z dala od źródła 
ognia. Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed 
wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Wykonanie robót 
Roboty przy wykonywaniu elewacji powinny być wykonywane przy temperaturze dodatniej, w warunkach 
zimowych moŜliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Płyty styropianowe i z wełny powinny 
być układane w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć 
stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku 
warstw, płyty naleŜy układać mijankowo, tak aby przesunięcia w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 
cm. Płyty uŜyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Płyty na elewacji naleŜy mocować na klej 
i kołkami o trzpieniach z tworzywa sztucznego w ilości i w sposób określony w instrukcji technicznej 
producenta. 
Przygotowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od typu podłoŜa naleŜy przygotować je do robót zasadniczych: 
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- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych, 
mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa, 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia, odczekać do jego wyschnięcia, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej specyfikacji 
technicznej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, 
Gruntowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący 
na całą jego powierzchnię. 
 
MontaŜ izolacji termicznej 
Płyty izolacji termicznej naleŜy kleić do podłoŜa. MontaŜ powinien być wykonywany przy braku opadów , 
gdy temperatura powietrza wynosi ponad 5° C. Płyty naleŜy montować na zaprawę klejową którą nanosi 
się na płytę w postaci ciągłej lub w postaci pasma obwodowego i około 6 placków w pozostałych 
przypadkach. Ilość zaprawy powinna być tak dobrana, aby co najmniej 60% powierzchni płyty miało 
poprzez klej kontakt z podłoŜem. 
Przyklejone płyty montujemy dodatkowo kołkami plastikowymi, z trzpieniem metalowym, zagłębionymi w 
warstwie styropianu, z wykorzystaniem tzw. Termodybli, z zaślepkami wypełniającymi,   w ilości nie 
mniejszej niŜ 4sz/m2.(ilość łaczników powinna wynikać z wytycznych systemu i nośności kołków w 
określonej strefie wiatrowej, w tym na krawędziach.) Wiercenie otworów na kołki i wbijanie kołków 
moŜna wykonać po min 2 dniach tzn. po pełnym związaniu zaprawy klejowej.  
Wtapianie siatki. Warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego stanowi podłoŜe 
pod tynk cienkowarstwowy. Zadaniem siatki zbrojącej jest zabezpieczenie elewacji przed występowaniem 
rys wywołanych róŜnicami temperatur. Kolejne warstwy siatki zbrojącej muszą być układane z zakładem 
ok. 10 cm. Wszystkie krawędzie wypukłe naleŜy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą 
siatki, zgodnie z instrukcją producenta.  
Wszystkie bonie powinny być zasiatkowane listwami siatkowymi, profilowanymi. 
Warstwa zbrojona powinna mieć grubość ok. 3 mm, a jej powierzchnia powinna być idealnie gładka. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej moŜna rozpoczynać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia 
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5 °C i nie wyŜej niŜ 
+25 °C. 
Wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku cienkowarstwowego 
Warstwę wykończeniowa moŜna wykonywać po związaniu zaprawy zbrojącej - nie wcześniej niŜ po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanieść warstwę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnie obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektowa i ST. Sposób wykonywania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, uziarnienia 
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalować wybranym rodzajem farby - 
zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na napręŜenia 
termiczne na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniŜej 30. 
6. KONTRO JAKOSCI ROBÓT 
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. Wykonawca 
obowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
następujące dokumenty; 
-  projekt warsztatowy wykonania elewacji w systemie bezspoinowym, zawierający szczegółowy opis 
technologii wykonania, rysunki detali, rozwiązania dylatacji, 
- aprobaty techniczne, zaświadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane polskimi przepisami, 
- karty katalogowe, specyfikacje. 
W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowiązany do kontroli jakości dostarczonych przez 
Wykonawcę materiałów i prowadzonych robót. 
6.2. kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z ociepleniem    naleŜy przeprowadzić badania materiałów , 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa 
Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących  
przyjęcia  materiałów na  budowę  oraz dokumentów towarzyszących  wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
ST. 
Ocena podłoŜa 
Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2 niniejszej ST. 
Badania w czasie realizacji robót 
Jakość robót elewacyjnych z tynku cienkowarstwowego zaleŜy od prawidłowości wykonywania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót waŜna jest 
bieŜąca kontrola robót zanikających / ulegających zakryciu/. 
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Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- przygotowania podłoŜa, 
- jakości klejenia płyt izolacji termicznej, montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali 
elewacji /dylatacji, styków i połączeń/ 
- jakość wykonania mocowania mechanicznego- rozmieszczenie i rozstaw kołków rozporowych, połoŜenia 
talerzyków wobec płaszczyzny płyty / w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią/. 
- jakość wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm. 
-  poprawność gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, sprawdzenie zakresu wykonania / w 
przypadku wymogów przez system/ 
- jakość wykonania warstwy wykończeniowej tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
-  malowanie pod względem jednolitości i koloru 
Kontrola jakości montaŜu warstwy izolacji termicznej 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- grubość i ciągłość warstwy izolacji, 
- poprawność obrobienia naroŜników i przebić, 
- przylegania i mocowania izolacji do podłoŜa, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- zastosowania odpowiednich profili metalowych na listwę cokołową, dylatację, itp  
Kontrola jakości wykonanego tynku cienkowarstwowego 
Kontrola polega na sprawdzeniu : 
- wymagań dotyczących jakości powierzchni i faktury tynku, 
- występowania nierówności, uszkodzeń, pęknięć, plam, ubytków, 
- występowanie odspojenia tynku lub farby od podłoŜa, itp., 
- występowanie ciągłości warstwy malarskiej, róŜnic w kolorach, grubości powłoki malarskiej. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1 ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A 02.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2. jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót są: 
- 1 m2 kompletnej elewacji w systemie, z uwzględnieniem wszystkich elementów systemowych, profili i 
uszczelnień, 
- 1 m2 kompletnego ocieplenia wraz z wyprawą tynkarska, 
- 1 m2 malowania elewacji, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnie elewacji oblicza się w m2, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość ścian mierzoną od cokołu do górnej krawędzi warstwy 
ocieplonej. Z obmiaru potrąca się powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów większe od 1m2, 
doliczając powierzchnię ościeŜy obliczoną w m2, jako iloczyn długości i szerokości ościeŜy mierzonych w 
świetle ich krawędzi, wraz z grubością ocieplenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8 
8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonaniem elewacji elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór 
podłoŜa musi być dokonany przed rozpoczęciem wykonywania prac elewacyjnych. W trakcie odbioru 
naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany 
jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa /szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości/ 
podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy elewacji odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku 
Budowy zakończenie budowy Obiektu i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót Zawartych w 
umowie. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu /ilości/, jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór końcowy przeprowadza 
komisja, powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów przez Wykonawcę, 
wyników badań kontrolnych oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania określa Umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robót, 
- dziennik budowy, ksiąŜki obmiaru, protokoły kontroli w trakcie prowadzonych robót, 
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 
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wyrobów budowlanych /aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp./ 
- protokół odbioru robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań i pomiarów. 
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbiorowych sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie pracy komisji, 
- ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz, 
- ocenę wizualną, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół końcowy odbioru stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych 
robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplenia ścian poprzez porównanie z wymaganiami 
podanymi przez producenta systemów docieplen, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 
pkt.10, a takŜe „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Docieplen, Warszawa 2004r. Według norm odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się 
w następujących granicach. Dopuszczalne tolerancje przy wykonywaniu elewacji: 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 2m, 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ 10 mm 
na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na całej wysokości, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancyjnego, którego długość określa 
Umowa. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji po uŜytkowaniu w okresie gwarancji 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót naprawczych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad i usterek. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i 
ewentualnych badań, ekspertyz, elewacji z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.3. „Odbiór 
końcowy". Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone usterki i wady. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane jednorazowo 
lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartość robót określoną po ich 
wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych /ofercie/ ceny jednostkowej i faktycznie 
wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót. Rozliczenie ostateczne Umowy 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Cena jednostkowa wykonania elewacji i ocieplenia w systemie bezspoinowym obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
zakup, transport i składowanie materiałów oraz sprzętu, naddatki materiału na zakłady, odpady itp., 
obsługa sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 
montaŜ, utrzymanie i demontaŜ rusztowań do wysokości 4m, montaŜ, utrzymanie i demontaŜ rusztowań 
do wysokości powyŜej 4m, ocena i przygotowanie podłoŜa / wyrównanie, oczyszczenie, impregnacja itp./ 
zabezpieczenie ślusarki okiennej i     drzwiowej, elewacji z betonu architektonicznego oraz innych 
elementów przed    zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewacji w systemie, 
wyznaczenie krawędzi powierzchni systemu / cokoły, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni/ oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, gruntowanie podłoŜa, 
przyklejanie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności szlifowanie powierzchni płyt, mocowanie mechaniczne płyt za pomocą 
kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu i projektu elewacji w systemie, wykonanie standardowej 
warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej / po 
związaniu zaprawy/, wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, wraz ochronnych 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasków siatki 
zbrojącej itp., wykonanie warstwy   wykończeniowej /po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych/ 
tynki, okładziny, malowanie, usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, resztek 
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i odpadów materiałów w sposób uzgodniony z Zamawiającym i zgodnie z zaleceniami producenta, 
likwidacja stanowiska roboczego wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. Koszty 
niezbędnych rusztowań rozliczane są osobną pozycją. 
10. Przepisy związane 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. Wymagania 
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynku. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby ze styropianu /EPS/ produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 1364:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze polistyrenu ekstradowanego 
/XPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja 
PN-EN 1364:2003/A1:2005/U/Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu 
ekstradowanego /XPS/ produkowane fabrycznie . Specyfikacja /ZMIANA A1/ 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplenia /ETICS/ z wełną mineralną. Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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A 02.11.00 STOLARKA 
KOD CPV 45421134-2 stolarka drzwiowe 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej montowanej w trakcie realizacji TERMOMODERNIZACJA 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
− Stolarka drzwiowa, 
− Stolarka okienna. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzora. 
2. Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, powłokami malarskimi i szkleniem. 
2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej 
powinna zawierać się w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i 
okiennej nie powinny być większe niŜ podano poniŜej: 
wymiary zewn. ościeŜnicy – 5mm, 
róŜnica długości przeciwległych elementów – 2mm, 
róŜnica długości przekątnych – 2mm 
róŜnica długości przekątnych przekątnych skrzydeł we wrębie – 3mm 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1.  KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: elementy drzwi, - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie 
naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2.  JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 
wg BN-71/6113-46 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz 
farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-76/6115-38. 
2.6. Szkło 
wg pozycji A 02.05.01 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.8.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego  przez Inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem  przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości 
przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w  ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość  
 

w nadproŜu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 

 powyŜej 200 10 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg B.03.08.00. 
• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku 
bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

 
 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 

-1 -1 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita,  bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 
dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie     prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych i   elementów 
wykończeniowych /laminaty, wstawki ze stali nierdzewnej z jednej strony, elementy instalacji kontroli 
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dostępu sprawdzenie działania skrzydeł i   elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
1 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających i końcowych. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
− dostarczenie gotowej stolarki, 
− osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
− obiciem listwami, 
− dopasowanie i wyregulowanie, 
− zamontowanie wszystkich elementów przewidzianych Dokumentacją Projektową, 
− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane. 
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A 02.15.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji w 
trakcie realizacji TERMOMODERNIZACJA 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczna 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji wodochronnej,  i termicznej . 
- izolacje poziome płyty fundamentowej 
- izolacje wodochronne pionowe 
- izolacje podstaw świetlików na dachu 
- obudów technicznych na dachu 
- izolacja termiczna sufitów 
-miejscowe uszczelnienie wodochronne i termiczne w miejscach wskazanych w Projekcie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Materiały 
2.1 Materiały do izolacji określa dokumentacja techniczna 
2.2. Materiały do izolacji termicznej sufitów określa dokumentacja techniczna 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1.  Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieod kształcą Iny i przenosić wszystkie działające nań 
obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z membrany EPDM powinien być zagruntowany 
roztworem zgodnym z instrukcją producenta. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa 
moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
5.1.3.  Izolacje EPDM 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać 
się z jednej warstwy membrany gr. 1,5 mm klejonej do ściany na całej powierzchni. 
b) Membrana zgrzewana na złączach. 
c) MontaŜ membrany naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta . 
5.2. Izolacje termiczna 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej 
naleŜy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Płyty naleŜy układać na stropie zgodnie z instrukcją producenta. 
6. Kontrola jakości 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6. 
6.2 Kontrola jakości 
Materiały izolacyjne. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
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• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A 02.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz instrukcją producenta. 
8.2. Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę 
do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w A 02.00.00 „Wymagania ogólne" pkt9. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o 
wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 
jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości robót. Ostateczne 
rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: zakup, transport i 
składowanie materiałów oraz sprzętu, przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego, montaŜ, 
utrzymanie i demontaŜ rusztowań do wysokości 4m, przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
zagruntowanie podłoŜa , wykonanie izolacji wraz z ochroną, uporządkowanie stanowiska pracy, 
wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robót. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


