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1. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. 
„wymiana podłóg i rynien w S.P., w m. Sokolina” gmina: Czarnocin.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów
robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.
1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacja obejmuje następujące roboty :
a) Część budowlana – kod CPV
    45261320-3 kładzenie rynien
•  45432111-5 kładzenie wykładzin elastycznych
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
•  obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
- obiekt małej architektury
•  budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
•  budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
•  roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
•  remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej konserwacji
•  urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
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śmietniki
•  teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
•  pozwolenie na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego
•  dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone 
zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
•  dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
•  aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
•  wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
•  droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
•  dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
•  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
•  rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
•  laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, 
wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
•  materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
•  polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
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•  projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej
•  rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na calu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych
•  przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych
•  część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji
•  ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas
budowy (jeśli jest konieczny), dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie
konieczne.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty
na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa
w dokumentach przetargowych.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy,
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 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 specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczyć:
•  biuro dla Wykonawcy budowy,
•  magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,
•  tereny dla składowania urobku.
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby
i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały
itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów.
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego
zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidy-
wanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace.
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1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać
wymogi Prawa Budowlanego.
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.
1.5.7. Ochrona środowiska
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie
były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy
o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
•  Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg
dojazdowych.
•  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników
i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
•  Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627)
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:
•  Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
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•  Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a 
wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
•  Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon),
•  Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).
1.5.9. 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 przełożenia 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 zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.10. Ochrona robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad)
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej.
Będące w dyspozycji Zamawiającego badania geologiczno - inżynierskie zostaną
udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje n/t
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warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót
i ich bezpieczeństwa.
Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do
wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby.
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są
w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.
1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych
1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Dz.U. Nr 80, poz. 717
2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
3. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartoraficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
Dz. U. 25/1995, poz. 133
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz. U. 8/95. poz, 38 z późniejszymi zmianami
6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Dz. U. 62/2001. poz. 627
7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001,
poz. 628 z późniejszymi zmianami
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
Dz. U. 26/2000, poz. 313
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów
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technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia
2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.
13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348
z późniejszymi zmianami
14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r,
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku
tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990,
poz. 195
18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz
zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489
19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71,
poz. 838.
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622
22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z późniejszymi zmianami.
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu
Dz. U. 121/2003, poz. 1138.
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
Dz. U. Nr 121, poz. 1139.
26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079
27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
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Dz. U. Nr 90, poz. 575
28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
29. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst
jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi
31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16,
poz. 78 z późniejszymi zmianami.
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126
33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogólnych
warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz
inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.
34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)
35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401)
37. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali
(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
38. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)
39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
200lr. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie
albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn.
zm.)
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych 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.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Jakość materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją
przedstawioną w specyfikacji.
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji
normujących.
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich
materiałów i produktów.
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
z Inspektorem Nadzoru.
2.5. Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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 użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej 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 użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości
i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
o ruchu drogowym.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru 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.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu
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ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:
a) część ogólną opisującą:
•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
•  BHP,
•  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 sterowania jakością
wykonywanych robót,
•  wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które
będzie wykonywało te usługi),
•  metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły
z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji
dla Inspektora Nadzoru,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
•  rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
•  metodę magazynowania materiałów,
•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
•  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
•  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych
elementów robót,
•  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
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zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku
z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość, 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 wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru 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 specyfikacji
technicznej, stosować można polskie wytyczne, 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 przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,
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 oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności 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 specyfikacji technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
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stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•  datę uzgodnienia 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
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły,
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
•  pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót,
•  protokoły przekazania terenu budowy,
•  umowy cywilno-prawne,
•  protokoły odbioru robót,
•  protokoły z narad i ustaleń,
•  korespondencja.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych
jednostek.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
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 księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
•  odbiór częściowy,
•  odbiór końcowy,
•  odbiór ostateczny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru 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 niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami
technicznymi.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
•  powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,
•  specyfikację techniczną,
•  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń
Inspektora Nadzoru,
•  technologiczne wskazania i ustalenia,
•  Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,
•  wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,
•  atesty wbudowanych materiałów,
•  ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań
i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami
technicznymi,
•  raport techniczny,
•  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
8.5. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór
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ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena 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 specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 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.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•  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,
•  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
•  opłaty/dzierżawy terenu,
•  przygotowanie terenu,
•  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
•  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
•  utrzymanie płynności r uchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
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•  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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2. Rynny dachowe i rury spustowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania p.n. „wymiana 
podłóg i rynien w budynku S.P. w m. Sokolina”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokryć dachowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Rynny dachowe i rury spustowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Materiały
•  Blacha stalowa ocynkowana grub. 0,50mm
-  rynny dachowe półokrągłe fi 15cm z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm
-  rury spustowe okrągłe fi 12cm z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm
-  haki rynnowe z płaskownika stalowego, ocynkowanego,
-  uchwyty do rur spustowych z płaskownika stalowego, ocynkowanego.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Roboty związane z wykonaniem rynien i rur spustowych można wykonać przy użyciu
dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport i składowanie
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych
z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni
(zarysowania, wgniecenia itp.).
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz
po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo
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i podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość
paczek od podłoża powinna wynosić minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby należy
przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie
przechowywania chronić przed nagłymi zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które
mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być przyczyną powstawania
białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach
powlekanych. Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy
odpowiednimi przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi
arkuszami zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku działania wilgoci.
Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w innym
agresywnym środowisku.
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwartej
przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów
wzdłuż arkusza celem odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia.
W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed
magazynowaniem, natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie
oddzielić od siebie przekładkami.
W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed
zamoknięciem i uszkodzeniem.
Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną (jeśli taką zakupiono) działaniu
promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłok
lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną należy NATYCHMIAST usunąć.
Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie oczyścić, aby nie
pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia
powłok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń
mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.
Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty
dostawy. Należy unikać przetwarzania blach z powłokami organicznymi w temperaturach
ujemnych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
5.2. Montaż rynien dachowych i rur spustowych z blachy ocynkowanej
Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy sprawdzić 
Pas nadrynnowy
Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź pokrycia, obróbka
musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed „cofaniem się wody” pod pokrycie oraz
między rynnę a pokrycie. Uchwyty rynnowe należy montować wzdłuż okapu ze spadkiem 1%
w stronę rury spustowej w odstępach co 50cm (max.).
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Należy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście dostarczonym towarem. 
Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a w przypadku stwierdzenia widocznych 
uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i 
potwierdzić podpisem przewoźnika.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m wykonanego montażu rynien dachowych lub rur spustowych. Ilość 
robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Odbiór rynien i rur soustowych powinien obejmować :
•  odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 
pokrywczych
•  odbiór końcowy, dokonany po wykonaniu całości pokrycia na dachu
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
•   przygotowania podłoża lub podkładu,
•  dokładności zamocowania rynien i rur spustowych,
•  jakości zastosowanych materiałów,
•  dokładności wykonania poszczególnych odcinków rynien i rur spustowych,
•  dokładności wykonania elementów obróbek . blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów Częściowych
(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres
badań ustala komisja.
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny,
wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część
należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi.
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9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów
stropowych i dachowych
3. PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
4. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68.
5. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych
i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki l Bl 5-6/89 póz. 45.
6. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania
i badania przy odbiorze.
7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami azbestowo-
cementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l.
8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 10-11/82 póz. 86.
9. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płytami azbestowo-
cementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl
1/92 póz. l.
10. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31
2 Bl 3/83 póz. 16.
11. PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć
dachowych Poprawki l B l 9/91 póz. 60.
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3. POSADZKI
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn. „budowa 
sali gimnastycznej w m. Bejsce”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie  posadzek.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
2. Materiały
−  zaprawa polimerowocementowa
-  wykładzina rulonowa z PCW obiektowa, wielowarstwowa „Gamrat-Rekord” (lub 
równoważna), grub. 2,0mm, na kleju Winylep. Równoważność dotyczy warunku 
heterogeniczności, wielowarstwowości z przezroczystą warstwą użytkową, grubości, kolorystyki, 
atestu dopuszczającego do stosowania w szkołach o intensywnym natężeniu ruchu, gwarancji 10 
letniej i pozostałych wymagań zgodnie z certyfikatem zgodności WE PN-EN 14041 a także 
klasyfikacją użytkową PN-EN 649+PN-EN 685.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne" .
Roboty związane z wykonaniem posadzek w budynku prowadzone będą przy użyciu
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg określa Projekt
Budowlany oraz przedmiar robót.
5.2. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
Rodzaj i grubość materiałów izolacyjnych został szczegółowo określony w Projekcie
Budowlanym. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być
wykonana z materiału w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych
powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robót i po
ich zakończeniu. Izolacje powinny być ułożone szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec
tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonane z płyt powinny być
układane na spoinę mijaną.
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie
dalszych robót przed uszkodzeniem. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch
pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na
ułożonych na niej deskach lub pomostach.
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików
asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty
styropianowa mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji z folii z tworzyw
sztucznych.
5.2. Podkłady cementowe i betonowe
Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlanym, który
powinien określać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej lub jako podkład związany z podłożem.
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu
cementowego nie powinna być mniejsza niż :
- podkładu związanego z podłożem – 25 mm
- podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 32mm
- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej
z materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) – 40 mm
- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej
z materiału o małej ściśliwości ( np. płyty pilśniowej, styropianu sztywnego) – 35 mm
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien być określony w Projekcie Budowlanym.
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Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu.
Podłoże na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno
być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być
oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne :
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien
być wykonany ze spadkiem.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5 0C. Zaprawę cementową lub
mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą
przykładana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm
na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości
równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia – uzupełnienie mieszanką
betonową do pełnej grubości podkładu. W świeżym podkładzie cementowym powinny być
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie na głębokość 1/3 – 1/2 grubości
podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach
2-2,5 krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych
7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
1. Odbiory warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien być przeprowadzone
w następujących fazach robót :
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- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację
- po wykonaniu każdej warstwy izolacji
Odbiór powinien obejmować :
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub
podkładu,
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej położenia,
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
2. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych powinien być przeprowadzone
w następujących fazach robót :
- po przygotowaniu podłoża,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem 
podkładu.
Odbiór powinien obejmować :
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji,
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej,
- w przypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się z materiałem
zawierającym rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem)
3. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót :
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie, na 
próbach kontrolnych
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest 
ona wymagana,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; 
badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania 
powinny być wykonywane niw rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 
1mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych.
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4. Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na :
- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów                                                 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego :
•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
•  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,
•  sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej,
•  sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej,
•  sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania wywinięcia cokolika na
ściany.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-EN 14041 Certyfikat Zgodności WE
2. PN-EN 649+PN-EN 685 Klasyfikacja użytkowa
3. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
4. PN-EN 14041 Zachowanie elektryczne
5. PN-EN 1815 Zachowanie elektrystatyczne
6. PN-EN 14041 Odporność na poślizg
7. PN-EN 13318: 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –
Terminologia
8. PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały
- Właściwości i wymagania
9. PN-EN 13893 Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż/ w poprzek)
10. PN-EN 428 Grubość całkowita
11. PN-EN 429 Grubość warstwy użytkowej
12. PN-EN 430 Ciężar
13. PN-EN 426 Szerokość rulonu
14. PN-EN 426 Długość rulonu
15. PN-EN 660-1 Odporność na ścieranie
16. PN-EN 433 Wgniecenie resztkowe
17. PN-EN 434 Stabilność wymiarów po działaniu ciepła
18. PN-EN 434 Zwijanie się po działaniu ciepła
19. PN-ISO 105-B02 Odporność na światło
20. PN-EN 435 Elastyczność
21. PN-EN 423 Odporność chemiczna
22. PN-EN ISO B46 Odporność na mikroorganizmy
23. PN-EN 425 Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach


