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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
Roboty termo modernizacyjne , remontowe w świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie , działka 

nr 96/4 i 96/5  obręb Danielów  ,gm.Kamieńsk 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
1) Zamawiający 

Gmina Kamieńsk ul.Wieluńska 50 , 97-360 Kamieńsk 
2) Instytucja finansująca inwestycję 

 
3) Organ nadzoru budowlanego 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku 
 

4)   Wykonawca 
 
 

 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 Obiekt podlegający modernizacji i remontowi to- budynek świetlicy wiejskiej w    
Aleksandrowie:  jednokondygnacyjny budynek użyteczności publicznej-zawierający 
pomieszczenia- sala spotkań z zapleczem gospodarczym. 
 
1.3.2  Ogólny zakres robót 

• Roboty ociepleniowe elewacji 
• Roboty ociepleniowe dachu 
• Wymiana drzwi zewnętrznych  na drzwi wzmocnione 
• Montaż stropu podwieszonego 

 
  
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach 
 
   Określa szczegółowy przedmiar robót i kosztorys nakładczy -zał.1  
  
1.3.4 Roboty budowlane  w szczególności obejmują: 
 
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45262800-9 Rozbudowa budynków 
45454100-5 Odnawianie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  
  kulturalnych, i restauracyjnych obiektów budowlanych 
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45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych 

45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej 
45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262500-6 Roboty murarskie 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne                                 

podobne roboty specjalistyczne 
45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów 
45262320-0 Wyrównywanie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Instalacje elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 
1.3.5. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
S 01.00.00. Roboty przygotowawcze 
S 02.00.00. Roboty ziemne 
S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Wykopy/zasypy 
S 03.00.00. Kanalizacja  
S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna 
S 04.00.00. Przejścia kanalizacji przez przeszkody 
S 06.00.00. Inne roboty 
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Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 

• Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych prac, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

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 zarządzającego 
realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
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normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 Teren  nie jest ogrodzony ,posiada dojazd utwardzony do wejścia –  
 Lokalizacja: Aleksandrów, działka  
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy p.3.2. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
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naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 
do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

  umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
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- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (zgłoszenie); 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane . 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
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może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 
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20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej  

 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
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upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
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realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
 
6.  Transport  
  Obiekt -Świetlica w Aleksandrowie- ma dojazd z asfaltowej drogi publicznej. 

Liczba i rodzaje środków transportu mogą zostać określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą  usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady 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.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  
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Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8.  Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 
 
 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         



 17

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i 

jej wypłaty. 
 

10.  Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI ROBÓT  
   Na zadaniu ” Termomodernizacja i roboty remontowe świetlicy wiejskiej w 
Aleksandrowie” 
 
1.- Roboty ociepleniowe 
 
  opisuje instrukcja– Technologia  Bezspoinowego Systemu Ocieplenia Ścian  
 Zewnętrznych  wg. instrukcji  ITB 334/2002  oraz instrukcje i zalecenia producentów 

systemów ociepleniowych. 

1.1.       Ogólny opis 

Technologia bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku (BSO) polega na 
przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału 
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za 
pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie dodatkowo-łącznikami mechanicznymi. 
 
W systemie tym poszczególne elementy składowe pełnią następującą rolę; 
-płyty materiału termoizolacyjnego zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną, 
-masa lub zaprawa klejąca oraz łączniki mechaniczne, mocujące płyty termoizolacyjne do      
ściany zewnętrznej, zapewniają wymaganą stateczność konstrukcyjną układu ociepleniowego, 
-warstwa zbrojna zapewnia odporność na działanie sił udarowych oraz przeciwdziała skutkom 
naprężeń termicznych na styku z zaprawą tynkarską, 
-wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykończenie ścian, chroniące warstwy 
ocieplające przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi opadami 
deszczowymi; stanowi ona jednocześnie kolorystyczną dekorację ściany zewnętrznej. 
 
1.2.        Bezspoinowy system ocieplania z zastosowaniem styropianu 
1.2.1.     Elementy składowe systemu 
 
Masy (zaprawy) klejące 
 
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej należy 
stosować masy (zaprawy) klejące o następujących parametrach: 
 
Tabela 1. Wymagania techniczne dotyczące mas (zapraw) klejących 

Cecha                                                  Wymagana  wartość  
1  2 

Zawartość suchej substancji, % Różnica nie większa niż ± 10% od wartości 
podanej przez producenta 

Straty prażenia, % Różnica nie większa niż ± 10% od wartości 
podanej przez producenta 

Konsystencja, cm 10 ± 1 
Przyczepność do betonu, kPa 
- w warunkach laboratoryjnych, 
- po 24 h w wodzie 
- po 5 cyklach cieplno-   
wilgotnościowych 

 
Min. 300 
Min. 200 
Min. 300 

Przyczepność do betonu, Kpa  
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- w warunkach laboratoryjnych 
- po 24 h w wodzie 
- po 5 cyklach cieplno-
wilgotnościowych 
 

Min. 100 
Min. 100 
Min. 100 

Odporność na rysy, mm Min. 5 
Minimalna grubość warstwy 
zbrojnej 

Całkowite i dokładne przykrycie i 
zatopienie siatki zbrojącej 

 
Płyty styropianowe 
 
   Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według PN-B-20132:2004, 
„Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie- zastosowanie”. 
 Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni    - nie więcej niż 60x120 cm, 
- powierzchnia płyt          - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, 
- krawędzie                      - ostre, bez ubytków, proste lub profilowane, 
- sezonowanie                  - od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, przy  
                                            zachowaniu wymaganej normy stabilizacji wymiarów ± 1,0 % 
 
Warstwa zbrojąca 
 
   Do robót ociepleniowych należy stosować siatki zbrojące z włókna szklanego malowane lub 
z tworzywa sztucznego. 
   Siatka z włókna szklanego, powinna spełniać wymagania określone w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego 
 
L.p.               Cecha   Wymagana wartość 
  1                    2                  3 
  1 Rodzaj splotu Uniemożliwiający przesuwanie się 

oczek siatki 
   2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniająca odporność na 

działanie środowiska alkaicznego 
   3 Wymiary dostawcze Szerokość – nie mniej niż 100 cm. 

Długość – nie mniej niż 50 m. 
   4 Wymiary oczek Nie mniej niż 3 mm. 
   5 Masa powierzchniowa Nie mniej niż 145 g/m² 
   6 Strata prażenia w temperaturze 625ºC 10/25% masy 
   7 Siła zrywająca (wzdłuż osnowy i watku) 

dla próbek: 
- przechowywanie w warunkach 
laboratoryjnych, 
- przetrzymywanie w wodzie 
destylowanej, 
- przetrzymywanych w roztworze 
wodnym NaOH, 
- przetrzymywanych w wodnym 
roztworze cementowym 

 
 
- nie mniej niż 1500 N 
 
- nie mniej niż 1200 N 
 
- nie mniej niż 600 N 
 
- nie mniej niż 600 N 

   8 Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i 
wątku) dla próbek 
- przechowywanie w warunkach 

 
 
- nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500N) 
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laboratoryjnych, 
- przetrzymywanie w wodzie 
destylowanej, 
- przetrzymywanych w roztworze 
wodnym NaOH, 
- przetrzymywanych w wodnym 
roztworze cementowym. 

 
- nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200N) 
 
- nie więcej niż 3,5% (przy sile 600N) 
 
- nie więcej niż 3,5% (przy sile 600N) 
 

 
Masy i zaprawy tynkarskie 
 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należ stosować masy i zaprawy tynkarskie o poniżej 
przedstawionych wymaganiach technicznych. 
 
Tabela 3. Wymagania techniczne dotyczące mas i zapraw tynkarskich 
 
                  Cecha                Wymaganie 
                          1                              2 
Postać ciekła masa gotowa do użycia lub sucha 

mieszanka do zarobienia wodą 
Wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu 
Zawartość suchej substancji, % dla mas tynkarskich – różnica nie większa 

niż ±5% od wartości podanej przez 
producenta 

Straty prażenia różnica nie większa niż ±10% od wartości 
podanej przez producenta 

Konsystencja, cm 10 ± 1 
Odporność na rysy, mm brak rys w grubości równej dwukrotnej 

grubości zalecanej lub w grubości 
wynikającej z technologii nakładania 

Minimalna grubość warstwy wyprawy 1,5 mm 
 
Elementy uzupełniające 
 
     Do tych elementów należą: łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwy startowe), 
elementy zabezpieczające krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne. 
     Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów 
dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy uzupełniające – nie. 
     Materiały łącznika, typ (np. wbijany, wkręcany) i głębokość zakotwienia zależą od rodzaju 
podłoża oraz rodzaju materiału izolacji cieplnej. 
      Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie 
alkaliów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny 
charakteryzować się takimi samymi cechami. 
 
1.2.2.Układ ociepleniowy 
 

Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy 
systemu  BSO, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi spełniać 
wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. 

Wymagania techniczne układu ociepleniowego podano w tabeli 4. 
 
 
Tabela 4. Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem 
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Lp.            Cecha       Wymagana wartość 
 1                      2                          3 
 1 Opór cieplny, (m²·K)/W nie mniej niż 2 
 2 Wodochłonność, Wodochłonność/m², w 

badaniu na próbkach; 
- po 10 h zanurzenia w wodzie 
- po 24 h zanurzenia w wodzie 

 
 
- nie więcej niż 600 
-nie więcej niż 1000 

 3 Mrozoodporność -próbki po badaniu nie powinny 
wykazywać zmiany 

 4 Odporność na starzenie -próbki po badaniu nie powinny 
wykazywać zmian barwy na wyprawy 

 5 Przyczepność międzywarstwowa, kPa, w 
badaniu na próbkach; 
-w stanie powietrzno-suchym 
-poddanym cyklom mrozoodporności 

 
 
- nie mniej niż 100 
- nie mniej niż 100 

 6 Funkcjonalność -po badaniu nie powinny wystąpić rysy 
ani zawilgocenia spodniej strony 
zaprawy 

 7 Odporność na uderzenie , J, w badaniu na 
próbkach; 
- w stanie powietrzno-suchym 
 
 
 
- poddanych cyklom mrozoodporności 

 
 
-nie mniej niż 1 (dla wypraw 
mineralnych) 
-nie mniej niż 3 (dla wypraw 
pozostałych) 
-nie mniej niż 1 (dla wypraw 
mineralnych) 
-nie mniej niż 3 (dla wypraw 
pozostałych) 

 8 Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej 
(warstwa zbrojna + wyprawa 
tynkarska),m 

-nie więcej niż 2 

 
 
 

1.2.3.       Technologia wykonywania robót ociepleniowych 
 
1.2.3.1.Warunki przystąpienia do robót 
 
Roboty ociepleniowe powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. 
     Roboty te powinny  wykonywać wyspecjalizowane firmy, posiadające duże doświadczenie 
i ewentualnie także- rekomendacje uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. 
     Inwestor (zarządca budynku) powinien żądać od wykonawcy robót ociepleniowych  
certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta 
systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie przepisami. 
    Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 
ociepleniowych. 
     Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºCi nie wyższej 
niż +25ºC. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na 
elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest 
spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin. 
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1.2.3.2.Przygotowanie podłoża ściennego 
 
       Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok 
malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego izolacyjnego wymiarach ok. 100x100 
mm  grubości 120 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej 
przygotowany zgodnie z zleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki 
na grubość około 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzić po 3 dniach 
poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże 
charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania materiał 
izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą 
fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. 
Podłoże zagruntować  środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da 
wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie 
przygotowanie podłoża. 
 
1.2.3.3.Wykonywanie ocieplenia 
 
        Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio sezonowane. Na budowie nie 
powinny być wystawiane na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 
dni, pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
        Płyty styropianowe należy mocować do podłoża (wzdłuż dłuższej krawędzi) z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny 
krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach 
między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty 
powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w 
spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość 
pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej 
powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia 
nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość 
jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej 
nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie 
przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejonej nie wolno dociskać po 
raz drugi ani jej poruszać. 
      Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu 
listwy startowej (w niektórych systemach listwa startowa nie występuje). 
      Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe należy tak przyklejać, aby styki między 
nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w 
narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. 
       Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między 
nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu 
klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojnej, należy dokładnie wyrównać 
przez przetarcie papierem ściernym. 
 
 
 
2.Wymiana drewnianej stolarki  drzwiowej, w budynku świetlicy wiejskiej 
w Aleksandrowie 

 
Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
grupa robót 45 40 00 00 0 
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klasa robót 45 40 00 00 0 
kategoria robót 45 42 10 00 0 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem opracowania jest opis robót budowlanych wymiany starej stolarki 
drzwiowej zewnętrznej w użytkowanym budynku  
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Opracowanie obejmuje sposób i zakres przeprowadzenia robót budowlanych 
obejmujący „demontaż drewnianej , dostawę i montaż nowej stolarki  zewnętrznej” w 
zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryzacyjnym stolarki otworowej do wymiany i 
przedmiarze robót. 
 
Dane wyjściowe i wymagania techniczne 
Inwentaryzacja istniejących otworów stolarki zewnętrznej. 
Uzgodnienia inwestorskie. 
Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Opis techniczny stanu istniejącego 
Stara stolarka zewnętrzna jest zużyta. Drzwi zewnętrzne  nie zapewniają szczelności i 
oszczędności energii cieplnej. 
 
Informacje o terenie budowy 
Terenem budowy jest użytkowany budynek świetlicy . 
 
Organizacja robót budowlanych 
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami 
wynikającymi z funkcji użytkowej budynku . 
 
Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 
postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 
odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, 
zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze 
i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz 
budynku. 
 
Ochrony środowiska 
Stara stolarka z demontażu ma być pozostawiona do dyspozycji Inwestora a jeśli nie wyrazi 
on takiej woli -przeznaczona na drewno opałowe. Szkło, elementy 
metalowe i gruz budowlany na składowisko odpadów. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Prace wymiany okien mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający 
aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni sprzęt  ochrony osobistej. 
 W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. 
U. z 1997r. Nr 
129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 47, poz. 401). W szczególności należy stosować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 
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obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach 
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na 
wysokości. 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie , 
w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Dojazd na posesję z drogi publicznej. Wymagane zachowanie 
szczególnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed budynkiem. Wjazd na budowę przez 
bramę posesyjną. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na terenie wokół budynku w czasie 
prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem 
terenu i zieleni przy budynku. 
Zakres robót obejmuje czynności: 
Wymontowanie starej stolarki , 
Wykonanie i dostawa nowej stolarki . 
Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizolacyjną. 
Uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów z pomalowaniem, 
 
 
Właściwości wyrobów budowlanych 
Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia 
odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu 
zamówienia i projektu. Wymagania te należy potwierdzić stosownymi certyfikatami na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją SSTWiORB. Cechy 
materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne 
z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru będą 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. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami 
wynikającymi z użytkowania obiektu budowlanego o funkcji instytucji użyteczności 
publicznej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, 
w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników 
Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów 
odbywał się w sposób nieutrudniający pracy użytkownikom obiektu. 
Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem prac 
demontażowo- montażowych. 
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Opis wymaganych właściwości wyrobów 
Planowane do wymiany drzwi nie powinny być zmienione pod względem 
konserwatorskim, muszą posiadać zewnętrzne walory estetyczne i funkcję użytkową oraz 
odpowiednią izolacyjność akustyczną, cieplną i powietrzną. 
Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montażowe, tj. uzupełnienie ościeży 
i progów(uwzględnić np.w cenie M). 
Warunki ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie przeprowadzić pomiary drzwi oraz ustalić 
z użytkownikami zasady ich otwierania. 
Sposób osadzenia stolarki okiennej: 
Montaż stolarki na kotwach stalowych. Odległości między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinny być większe niż 70 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy – nie większe niż 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne pianką montażową. 
Wykończenia ościeży otworów  
Na ościeżach otworów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki należy uzupełnić 
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnątrz i od zewnątrz. Po wyschnięciu tynku należy 
uzupełnić malowanie ościeży w kolorze białym(od wewnątrz). 
Kolorystyka stolarki 
Kolor –do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Kontrola, badaniami oraz odbiór wyrobów i robót 
Wykonanie robót i zastosowanie wyrobów wg - Aprobaty Technicznej ITB, 
Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przed wykonaniem stolarki należy przeprowadzić inwentaryzację każdego otworu 
w murze z uwagi na możliwą niepowtarzalność i zróżnicowanie wymiarów podobnych 
otworów. Wymiary stolarki należy dopasować do otworów w murze i wysunięcia węgarków 
tak, aby zapewnić prawidłowe osadzenie profili i pozostawić miejsce na odpowiednie 
uszczelnienie stolarki pianką ze wszystkich stron. 
W zakresie robót należy ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym 
i kompletnym wykonaniem robót zasadniczych, tj. Uzupełnić uszkodzone tynki ościeży i 
pomalować.  
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wykonawca pokrywa koszty wykonania robót podstawowych dostarczenia i wymiany 
Stolarki  i prac towarzyszących z przywróceniem placu budowy do stanu nie pogorszonego, 
wywozu zdemontowanych ościeżnic. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
Odbiór robót wg wymagań jakościowych określonych w - Aprobacie Technicznej 
ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania 
odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych”. 
Wykonawca przedłoży w ofercie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa 
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodności wyrobu. 
Dokumenty odniesienia 
Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu 
zamówienia i projektu. 
Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Uwagi ogólne 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków od założonych w opracowaniu, 
powstania wątpliwości lub niejasności na etapie przygotowania lub realizacji robót, należy 
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zwrócić się do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 
Wykorzystanie opracowania w całości lub w części, poza cel i zakres zlecenia inwestora, 
wymaga uzgodnienia autorskiego na piśmie. Niniejsze opracowanie nie zastępuje 
wymaganych uzgodnień lokalnych i pozwoleń służb budowlanych wymaganych do 
prowadzenia robót budowlanych. 
 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 
- Wymiana stolarki zewnętrznej, 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
– Istniejący budynek użytkowany, 
3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wejścia do budynku wymagają zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie 
daszków ochronnych i ogrodzenia strefy robót i oznakowania na czas robót remontowych. 
4) Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do użytkowanego budynku wymagają 
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z daszkami 
ochronnymi na czas robót remontowych. Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi 
przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót 
osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia 
robót do ich zakończenia. 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
Pracowników należy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych "Rozporządzenia 
Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz „ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm. 
Technologię robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w tomie I 
"Budownictwo ogólne" - wydanie Arkady 1990. 
W szczególności, z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiekcie, należy zapewnić 
przy organizacji robót stosowanie: 
- urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść, 
- środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne, 
- organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku objętego 
strefą robót, 
- wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 
Prowadzenie robót wymaga: 
- wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych, 
- częściowe zajęcie  terenu wokół budynku, 
- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku, 
Technologię i sposób wykonania robót określają "Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano montażowych". 
 



 27

Poszczególne etapy robót należy prowadzić w takiej kolejności aby rozdzielić procesy 
rozbiórkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementów, od pozostających i nowych 
elementów robót. W tym celu należy zachować kolejność prac podaną w niniejszej 
dokumentacji remontu. 
Na budowie obejmującej budynek, należy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na 
wysokości stałym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami pieszymi. 
Wykonać zadaszenie i obudowę przejść dla ruchu pieszego. Zastosować oznakowanie 
placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osób 
odpowiedzialnych i alarmowymi. 
 
 
 
 
 
 
3.Roboty dachowe 

 
 
 
    

Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym typ PWS   
(Styropapa)  
przeznaczone są do szeroko pojętej izolacji termicznej 
dachów: 

użytkowych i nieużytkowych 
płaskich i lekko spadzistych nie przekraczających 20% 
nachylenie 
nowych oraz regenerowanych 
jako warstwa podkładowa pod wylewki betonowe 

Płyty wykonane są w następującym układzie warstwowym: papa podkładowa, 
przyklejona do styropianu jedno lub dwustronnie laminowanego papą. 
Płyty PWS powinny być układane na niepalnych podłożach np. z blach trapezowych, 
płyt betonowych, mogą też być układane na istniejących pokryciach papowych. 
Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Przed mocowaniem płyt do 
podłoża  
należy podłoże zagruntować odpowiednią masą asfaltową np. asfaltową emulsją 
anionową. Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów objętych 
normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przykrawędziowej płyty powinny być 
dodatkowo  
mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju. Normy zużycia 
kleju i sposób użycia podaje jego producent.  

Sposób montażu: 
    Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, 
zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt 
styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za 
pomocą specjalnych łączników mechanicznych i odpowiednich klejów dopuszczonych 
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przez Instytut Techniki Budowlanej.  
    W przypadku montażu za pomocą tylko łączników mechanicznych, należy dobrać ich 
odpowiednią ilość, która uzależniona jest od następujących czynników: 

 wysokości budynku; 

 powierzchni dachu; 

 strefy dachu. 

    Wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać 
liczbę dybli, należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i 
narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy 
zastosować największą liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i środkowej 
(np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Należy też zwrócić uwagę na nośności 
łączników, które producent podaje na opakowaniu. 
    W przypadku mocowanie płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych 
do tego typu prac, ważne jest aby środki te nie zawierały związków organicznych, które 
mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt styropianowych do 
blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnące. Zużycie klejów 
podane jest przez producentów, należy jednak zwrócić uwagę na siłę ssania wiatru, 
analogicznie jak w przypadku mocowań mechanicznych. Dodatkowo, jeśli to możliwe, 
w strefach narożnych i krawędziowych zalecane jest zastosowanie mocowań 
mechanicznych (dotyczy to głównie dachów o dużej powierzchni i na wysokościach 
przekraczających 8m). 
    Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie 
dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej czynności należy zwrócić 
szczególną uwagę by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę. 
Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę rozwijać 
zwracając uwagę na to by izolacja była wykonana szczelnie.  

 

Szczegóły konstrukcyjne 

 

Szczegół1. 
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Oznaczenia: 
 
1.podłoże betonowe(wyrównane i bez ubytków)  zagruntowane emulsją anionową 
 
2.paroizolacja np.Albit AS40 
 
3.klej stosowany metodą plackową 
 
4.jednostronnie laminowana styropapa gr 15 cm (styropian EPS100 038 dach,podłoga 
,laminowany papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu P64/1200 przy użyciu 
kleju poliuretanowego) 

5. Papa podkładowa - np. ZDUNBIT PF - 180/3000  

6.Papa nawierzchniowa np. POLBIT WF - 250/4000 

 
 
 
 
 
Szczegół2. 
 
 
 
 

 
Oznaczenia: 

1. Podłoże - beton zagruntowany ASFALTOWĄ EMULSJĄ 
ANIONOWĄ   

2. Paraizolacja bitumiczna - np. ALBIT AL S40  

3. Izolacja termiczna - styropapa  

4. Papa podkładowa - np. ZDUNBIT PF - 180/3000  

5. Papa nawierzchniowa - np. POLBIT WF - 250/4000  



 30

6. Trójkąt styropianowy laminowany papą - IZOKLIN  

7. Listwa dociskowa zamocowana mechanicznie  

8. Uszczelniacz trwale plastyczny  
 
 
 
 
 
 
Szczegół3. 

, 
Oznaczenia: 
 

1. Podłoże - beton zagruntowany ASFALTOWĄ EMULSJĄ 
ANIONOWĄ  

2. Paraizolacja bitumiczna - np. ALBIT AL S40  

3. Izolacja termiczna - styropapa  

4. Papa podkładowa - np. ZDUNBIT PF - 180/3000  

5. Papa nawierzchniowa - np. POLBIT WF - 250/4000  

6. Krawędziak drewniany  

7. Rynhak  

8. Rynna  

9. Obróbka blacharska  

10. Osłona styku obróbki blacharskiej z izolacją termiczną 
(papa P/64/1200 - pasek szer. 15 cm)  
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 Szczegół 4. 

 

1. Podłoże - beton 
zagruntowany 
ASFALTOWĄ 
EMULSJĄ 
ANIONOWĄ  

2. Paraizolacja bitumiczna - 
np. ALBIT AL S40  

3. Izolacja termiczna - płyta 
styropapa  

4. Papa podkładowa - np. 
ZDUNBIT PF - 180/3000 

5. Papa nawierzchniowa - 
np. POLBIT WF - 
250/4000  

6. Trójkąt styropianowy 
laminowany papą - 
IZOKLIN  

7. Obróbka blacharska attyki 
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Szczegół5. 

 
Oznaczenia: 

1. Podłoże - beton zagruntowany ASFALTOWĄ EMULSJĄ 
ANIONOWĄ  

2. Paraizolacja bitumiczna - np. ALBIT AL S40  

3. Izolacja termiczna - styropapa  

4. Krawędziak drewniany  

5. Papa podkładowa - np. ZDUNBIT PF - 180/3000  

6. Papa nawierzchniowa - np. POLBIT WF - 250/4000  

 

Roboty montażowe stropu podwieszonego –wg wskazań montażowych producenta 
systemu 

 

 
 
UWAGA;Przed złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z 
obiektem,w którym mają być prowadzone prace budowlane. 
 

 


