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B-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót na zadaniu „Ocieplenie ścian  zewnętrznych  budynku  Przychodni Rejonowej nr 2   przy ul. 
B. Czecha 2  w  Oświęcimiu”. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
ogólnobudowlanych, drogowych oraz instalacyjnych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. ST 00.00.00. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakresem specyfikacje obejmują wszystkie roboty związane z wykonaniem robót budowlanych 
związanych z poprawa sprawności energetycznej budynku.  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.3.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz 
co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich. 
1.3.2. Dokumentacja projektowa. 

 Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej  i ST. 
Dokumentacja ta będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje  kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu należy natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

 Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony  

 w dokumentacji projektowej i /lub w ST to należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli, to 
takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy 
budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczeń wokół placu budowy w sposób umożliwiający 
bezpieczną eksploatację terenów, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robot. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.  
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W zależności od potrzeb, projekt zabezpieczenia powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien umieścić tablice informacyjne w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały kres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwość powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót na większym poziomie hałasu niż określona 
przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użyci materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do 
powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji budynku i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable. Wykonawca zapewnia właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenie terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych, których położenie było wskazane przez zamawiającego 
lub użytkownika budynku.  
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, dotyczących istniejących urządzeń 
instalacyjnych, powinien przed rozpoczęciem robot zasięgnąć od ich właścicieli  danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 
urządzeń  i Inżyniera o rozpoczęciu prac w ich pobliżu. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń 
budynku nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez 
winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca zastosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyskana on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera.  

 1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Przed przystąpieniem do robót, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia(BIOZ) na podstawie informacji BIOZ zawartej w dokumentacji projektowej. Podczas 
realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniający odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
inżyniera). Wykonawca musi utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie 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 Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 
1.4.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstr. nawierzchni. 
1.4.5. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dok. Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatk. 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
chodnika. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.11. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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1.4.12. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.14. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.15. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.16. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót 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 własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać minimum niżej wymienione rysunki i dokumenty: 
a/ Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
I. Część opisowa 
II. Specyfikacje techniczne 
III. Część kosztorysowa - przedmiar robót  
IV. Część rysunkowa – zawiera minimum:  
1. Plan sytuacyjny 
2. Rzuty 
3. Przekroje poprzeczne 
4. Projekty Wykonawcze 
b./ Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej : 
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów  
- miejsc pozysku materiałów miejscowych 
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe 
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego 
- projektów organizacji ruchu na czas robót (zakres opracowań będzie wynikał ze sposobu prowadzenia 

prac budowlanych) 
- dokumentacji odbiorowej 
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia ze wszystkimi 
właściwymi Urzędami oraz z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego 
zajęcia, a także stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inżynierowi 
do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 
Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie: 
- mieszanek betonowych do wykonania elementów betonowych „na mokro”. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wykonywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inżyniera. Zatwierdzenia partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robot. 
2.2. Materiał odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.3. 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 inżyniera. Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  z  Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie  materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamierzeniu co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgodny Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot musi być zgony z ofertą wykonawcy i 
musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
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W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej ST, i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

 w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera  
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie na bieżąco na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robot, oceną jakości 
materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w ST. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty  normalnie występujące  przy 
produkcji i przy badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobrania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier  może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

 Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
technicznej  i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w ST, 
normach i wytycznych.  

 W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom  norm określających procedury badań. Inżynier musi mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych , sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłyną ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość  tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają: 

 1.Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
2.Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku 
wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Jeżeli zażąda tego Inwestor, wówczas zostanie założony dziennik budowy, który będzie dokumentem 
prawnym obowiązującym zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy  powinny 
być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być 
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opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, które dokona zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i inne 
dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
kierownika budowy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
- uwagi i polecanie Inżyniera 
- daty, zarządzenia, wstrzymania robót, z podaniem powodów 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistego stanu konstrukcji i elementów wykończenia 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 powinny być przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera  wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót  przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punkach następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania palcu budowy 
c) protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń 
d) korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót  określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych  w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie odmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
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Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji  
Inżyniera na piśmie. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar 
gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Objętości będą wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości 
które mają być odmierzone wagowo, będą ważone w (Mg) lub w (kg)  zgodnie z ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 
przez Inżyniera a zostaną one dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
powinny być wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności  od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera. Odbiór  
powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu  3-ch dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych  lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dot. danej części robót. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny robót  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 



 12

być stwierdzona przez Kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dok., o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.  

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje 
czynności  i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeżeli  

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2. ST (podstawowe z dokumenty umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST . 

 8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 Odbiór pogwarancyjny powinien być 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 stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dok. projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  00.00.00. 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
(b) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
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B-01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.l. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi i obejmują: 
- demontaż rur spustowych oraz zadaszeń nad wejściami 
- demontaż krat okiennych, tablic informacyjnych i szyldów 
-     posegregowanie i ułożenie materiałów z rozbiórki 
- wywiezienie materiałów z rozbiórki 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. SST Tom I „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w 
Graboszycach” j i obejmuje roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką 
elementów wykończenia, realizowanych w ramach robót przygotowawczych związanych z realizacją 
zadania określonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.  
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem schodów betonowych może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- Wiertarka mechaniczna do betonu 
- Piła do betonu 
- Palniki gazowe 
- ręczny sprzęt do robót wyburzeniowych. 
- ładowarki 
- młoty elektryczne 
- samochody samowyładowcze 
- żurawie samochodowe 
- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce składowania do czasu ich zabezpieczenia 
antykorozyjnego i ponownego użycia. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być pocięte na 
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.  
 



 15

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Rozebranie elementów stolarki drzwiowej i okiennej. 
Przed przystąpieniem do wykucia ościeżnic drzwiowych należy zdemontować skrzydła drzwiowe. Do 
rozbiórki należy stosować narzędzia ręczne. Decyzję o składowaniu demontowanej stolarki podejmie 
Inwestor. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w kosztach nakłady na wywóz elementów z 
rozbiórki na miejsce składowania. Okna  można rozbierać dowolnym sposobem. Stolarka okienna nie jest 
przewidziana do ponownego wbudowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 
a./ dla stolarki drzwiowej i okiennej                             – szt 
f./ dla orurowania                                                         - m 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z wyburzeniami elementów podlegają odbiorowi robót zanikających. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po 
odbiorze robót . 
Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórkami obejmuje: 
 wytyczenie elementów przeznaczonej do rozbiórki 
 zabezpieczenie przejść 
 rozebranie elementów 
 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
 załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 
 wyrównanie wyciętych otworów i uporządkowanie ter. rozbiórki. 
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B.16.00.00 ocieplenie ścian zewnętrznych 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i stropów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji w obiekcie objętych przetargiem. 
- Izolacja cieplna ścian 
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 Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.3. Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji termicznych 
2.2.1. Styropian 
Styropian odmiany G-T samo gasnący λ=0,031.  
1. Wymagania 
2. płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
3. dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm2. 
4. wymiary: 
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
a) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
b) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
c) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.2.3. Kołki fasadowe  
Stosować uniwersalne kołki fasadowe o zredukowanej punktowej przenikalności termicznej o 
współczynniku 0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. 
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3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje termiczne  
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 
na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm. 
Przed przystąpieniem do robót podłoże powinno być wyczyszczone oraz uzupełnione w miejscach 
ubytków. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę styropianu grubości 5 cm z płyt 
układanych na zakład, ułożonych na kleju. Przy wykonywaniu ocieplenia, należy pamiętać o 
przestrzeganiu szczegółowych wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, materiałów 
oraz technologii wykonania.  
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu całej powierzchni. Prace należy 
prowadzić przy pogodzie bezdeszczowej oraz w temperaturze nie niższej niż +5C i nie wyższej niż 
+25C. Płyty styropianowe przyklejać za pomocą masy klejącej nakładanej na obrzeżu płyty oraz w kilku 
punktach w środku. Po nałożeniu kleju płyty starannie przyklejać tak, aby spoiny się mijały, zwracając 
uwagę na to aby klej nie dostał się w spoiny między płytami. Mocowanie płyt styropianowych wzmocnić 
kołkami z tworzywa sztucznego, stosując 6 kołków/m2. Płyty styropianowe należy układać na zakład. 
Szczeliny większe niż 2mm uzupełnić należy klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. Szczeliny 
mniejsze niż 3mm można wypełnić pianką poliuretanową o małym stopniu rozprężania (tylko dla płyt 
styropianowych). Z uwagi na zakończenie ocieplenia przy oknach i brak szpalet zaleca się zabezpieczenie 
krawędzi styropianu przy wszystkich narożach kształtkami stalowymi. Na tak wykonanej warstwie 
styropianu nałożyć należy pasami pionowymi klej szpachlowy, o grubości nakładanej warstwy 3mm. 
W świeży klej należy wtopić tkaninę zbrojącą z włókna szklanego, wygładzając powierzchnię przy 
pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki zbrojącej muszą zachodzić na siebie przynajmniej 
10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być równa i nie może być widoczna siatka z włókna 
szklanego. Gdy klej dokładnie zwiąże (ok.2-3dni), nanosić można masę tynkarską. 
Na cokole oraz w dolnej części ścian do wysokości 2 m ściany, należy zabezpieczyć warstwy styropianu 
3 warstwami siatki zbrojącej.  
5.1.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
5. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
7. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
8. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- zagruntowanie podłoża i położenie izolacji, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 PN-EN 622-3:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
 PN-EN 622-4:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
produkowane fabrycznie. Specyfikacje 

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
wykonywane fabrycznie. Zastosowanie. 

Instrukcja ITB nr. 334/2002  „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku 
 
 
 
 


