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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem prac budowlanych dotyczących docieplenia budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Radoszewicach wraz z wymianą stolarki otworowej. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót budowlanych. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem prac 

budowlanych dotyczących docieplenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach wraz              

z wymianą stolarki otworowej. 

Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje: 

� wymianę stolarki otworowej pozostałej niewymienionej, 

� montaż instalacji odgromowej w rurkach na ścianach, 

� wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

� wykonanie docieplenia stropu budynku, matami z wełny mineralnej, 

� wykonanie nowego pokrycia dachu na pawilonie szkoły wraz z wywołaniem okapu, 

� naprawa i tynkowanie kominów zgodnie z kolorystyką (pawilon szkoły), 

� wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem zgodnie z projektem i kolorystyką, 

� wykonanie ocieplenia ścian piwnicy styropianem estrudowanym wraz z izolacją pionową 

przeciwwilgociową, 

� montaż nowych rynien i rur spustowych pawilon szkoły, 

� demontaż krat, 

� demontaż istniejących daszków nad drzwiami i wykonanie nowych gotowych z poliwęglanu po 

ociepleniu, 

� malowanie balustrad, 

� wykonanie cokołu budynku tynkiem mozaikowym zgodnie z kolorystyką. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wspólny Słownik Zamówień 

45261900 – 3 Usługi napraw i konserwacji dachów 

45321000 – 3 Izolacja cieplna 

45421100 – 5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI). 
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1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 

- dziennik budowy, 

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. 

Do rozpoczęcia prac dociepleniowych i wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej można przystąpić po 

stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, że: 

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczącymi prowadzenia wymiany 

zewnętrznej stolarki drzwiowej i prac dociepleniowych, 

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na wymianę zewnętrznej stolarki               

drzwiowej oraz prowadzenie prac dociepleniowych, odpowiadają założeniom projektowym. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym                                 

w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak również 

dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

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

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie 

może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane           

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

np.: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

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

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekt zostanie poddany termorenowacji przegród zewnętrznych w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia poprzez: 

- docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą samogasnącym styropianem, 

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji poprzez rozłożenie mat z wełny mineralnej,  

- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki. 

Termorenowacja obiektu nie wpłynie na zmiany elementów konstrukcyjnych budynku. Izolacja przegród 

zostanie przeprowadzona od strony zewnętrznej ścian, stropu i stropodachów, niepalnymi, atestowanymi 

materiałami. 

Klasa odporności ogniowej elementów budynków pozostanie niezmieniona. 

1.5.7. 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 w stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia zlokalizowane w budynku 

takie jak istniejące rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

INI i zainteresowane władze oraz będzie współpracował z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

zamawiającego. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót można podzielić na dwie zasadnicze 

grupy: 

1. Zagrożenia wynikające z możliwości dostępu na teren prowadzonych prac osób 

niezatrudnionych. 

W/w zagrożenie wynika z konieczności funkcjonowania szkoły. W czasie godzin pracy 

zatrudnieni pracownicy oraz uczniowie muszą mieć do nich swobodny dostęp. Czas trwania 

zagrożenia: 8-12 godzin/dobę. Miejsce wystąpienia zagrożenia: pas o szerokości ok. 3,00 m 

wzdłuż odcinków komunikacyjnych. 

2. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac na wysokości. 

Prace dociepleniowe będą prowadzone na wszystkich ścianach budynku sukcesywnie w czasie 

postępu prac. Po wykonaniu prac na ścianach będą prowadzone prace na dachu. Czas trwania 

zagrożenia: czas potrzebny do wykonania robót. Miejsca wystąpienia zagrożenia: pas 6 m od 

elewacji budynku. 

Pracownicy, którzy zostali wyznaczeni przez Kierownika Budowy do wykonywania robót w strefach 

niebezpiecznych powinni: 
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- odbyć szkolenie z zakresu bhp na budowie, 

- legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy „na 

wysokościach”. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien składać 

się z: 

- codziennego omówienia zakresu robót i czynności przewidzianych do wykonania w danym 

dniu ze szczegółowym omówieniem przewidywanych zagrożeń bhp i pożarowego 

(mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót), sposobu zabezpieczenia się przed nimi 

oraz ich wyeliminowania, 

- krótkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych połączone z kontrolą 

wyposażenia pracownika w odpowiednią odzież roboczą i osobisty sprzęt ochronny. 

Kierownicy Robót są zobowiązani do przekazania Kierownikowi Budowy informacji na piśmie o przeszkoleniu 

pracowników zgodnie z otrzymanym „planem bioz”. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom związanym z wykonywaniem robót w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

- Rusztowania do robót elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal), 

elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Długość podestów <3.07 m, 

dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych 2.0 kN/m2. Przekazanie 

rusztowania do użytkowania protokółem odbioru technicznego. Rusztowania na 

całej wysokości wyposażone od strony zewnętrznej w siatki i plandeki ochronne. 

- Bariery ochronne odgradzające strefy szczególnego zagrożenia od ciągów 

komunikacyjnych, o wys. 1,10 m z prętów i rur stalowych ocynkowanych 

wyposażone w stojaki utrudniające ich przesunięcie i przewrócenie. 

- Sygnalizacja świetlna w miejscach, w których elementy rusztowań, barier 

ochronnych lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczają  

komunikację. 

- Tablice: informujące o prowadzeniu robót na rusztowaniach, zakazujące wstępu 

na teren robót osobom niezatrudnionym, wyznaczające strefę bezpieczną dla 

ruchu pieszego lub ruchu pojazdów, wyznaczające drogi i kierunki ewakuacji. 

- Prace będą prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.03.47.401). 

- Opracowanie harmonogramu robót. 

- Wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie zaplecza budowy. 

- Przygotowanie pomieszczenia socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracowników 

zatrudnionych na budowie, 

- Wyposażenie zaplecza budowy i pomieszczeń socjalnych w podręczne środki 

gaśnicze w ilości odpowiedniej do przewidywanego obciążenia ogniowego obiektu. 

- Wyposażenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy. 
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- Wyposażenie zaplecza budowy w instrukcje p-poż, ewakuacji i tablicę 

informacyjną z numerami telefonów Straży Pożarnej, Policji i Służb Miejskich. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia zakończenia przez INI). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby wykonane prace były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie 

informować INI o swoich działaniach. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

2.1.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były 

dostępne do kontroli przez INI. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. 

Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 
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Materiały użyte do wykonania prac budowlanych powinny spełniać wymagania podane w 

dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. 

2.2. Materiały do docieplenia ścian zewnętrznych 

Płyty styropianowe 

Ściany zewnętrzne pawilonu dydaktycznego zgodnie z audytem efektywności ekologicznej, należy 

ocieplić grubością 14 cm styropianu o współczynniku λ=0,035 W/m2K. Ściany zewnętrzne budynku 

łącznika i sali gimnastycznej izolować cieplnie styropianem o grubości 12 cm o współczynniku λ=0,035 

W/m2K. Ściany zewnętrzne przyziemia, należy ocieplić poniżej poziomu terenu do ław fundamentowych 

odpowiednio 14 cm i 12 cm styropianu estrudowanego. Płyty styropianowe przed wbudowaniem 

powinny być sezonowane przez okres co najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich produkcji, w celu 

ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, występujących w początkowym okresie po jego 

wyprodukowaniu. 

Wytrzymałość styropianu na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,12 N/mm2. 

Maksymalne wymiary płyt styropianowych mogą wynosić 1200 x 600 mm±0,3%, grubość zgodna z  

audytem energetycznym obiektu i projektem technicznym ocieplenia. 

Płyty styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 

szczotkowane za pomocą szczotki drucianej. 

Zaprawa klejowa i masa 

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 

1. wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 

- proszek do zarobienia wodą, 

- ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 

- ciekła masa po wymieszaniu z cementem. 

2. konsystencja - 10±1 cm stożka opadowego, 

3. przyczepność do styropianu: 

- w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm2, 

- po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno - 

suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastąpić w styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być podany 

czas przydatności do użycia.  

Masy i zaprawy tynkarskie 

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 

1. wygląd zewnętrzny 

- proszek do zarobienia wodą, 

- ciekła masa gotowa do stosowania. 

2. konsystencja 

- do nakładania ręcznego - 10±1 cm stożka opadowego, 

- do nakładania maszynowego - 12±1 cm stożka opadowego. 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być 

podany czas przydatności do jej użycia. W systemie docieplenia  do klejenia styropianu do podłoża 
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należy stosować zaprawę klejową mrozoodporną. Do wykonania warstwy zbrojącej układu 

ociepleniowego należy stosować zaprawę klejowo-szpachlową. 

Łączniki mechaniczne 

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ścian zewnętrznych budynku powinny 

spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 

954/93 lub 956/93. Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych, przeznaczonych do 

tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 

Tkanina z włókna szklanego 

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN-92/P-85010, specjalnie przeznaczoną 

dla budownictwa, spełniającą role zbrojenia warstw układu ociepleniowego. 

Tkanina ta powinna spełniać następujące wymagania: 

- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości nie mniej niż 125 daN, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu 

roztworu NaOH - nie mniej niż 600 N. 

- wydłużenie względne w stanie powietrzno - suchym - nie więcej niż 5% przy obciążeniu 

próbki siłą równą 600 N, 

- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni nie więcej 

niż 3,5%, przy obciążeniu próbki siła równą 600 N, 

- tkanina powinna być zaimpregnowaną alkaliodporną dyspersją tworzywa sztucznego. 

Wyprawa tynkarska 

W systemie ocieplenia należy stosować tynk mineralny (baranek – 2,0 mm grubości), po uprzednim 

zastosowaniu zaprawy gruntującej. 

Akcesoria uzupełniające 

Listwy narożnikowe, nadcokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do wykończenia 

miejsc szczególnych w elewacji. 

2.3. Materiały do docieplenia stropodachów 

Powierzchnie szkoły ocieplić poprzez rozłożenie na stropie ostatniej kondygnacji pawilonu mat z wełny 

mineralnej o grubości 18 cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,038 w/m2K. 

 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna zastanie wymieniona na nową PCV, o współczynniku przenikania dla okna nie 

mniejszym niż U = 0,8 W/m2K. Pozostałe stare nieszczelne drzwi zewnętrzne w obiekcie będą 

wymienione na nowe aluminiowe z wypełnieniem profili pianą poliuretanową o współczynniku 

przenikania dla drzwi nie mniejszym niż U = 1,3 W/m2×K. Stolarkę okienną w miejscu zamontowanych 

krat wyposażyć w szyby P4. 

2.5. Obróbki blacharskie 

Wykonanie obróbek blacharskich, zamontowanie rur i rynien z blachy ocynkowanej o grubości 0,55 mm. 

Wykonanie parapetów z blachy powlekanej. 
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3.  SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 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 INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 

zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy 

zabezpieczania ładunku - można używać tylko pasy. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami INI. 

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię . 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ściany zewnętrzne pawilonu dydaktycznego zgodnie z audytem efektywności ekologicznej, należy 

ocieplić grubością 14 cm styropianu o współczynniku λ=0,035 W/m2K. Ściany zewnętrzne łącznika i sali 

gimnastycznej należy izolować cieplnie styropianem o grubości 12 cm o współczynniku λ=0,035 W/m2K. 

Ściany zewnętrzne przyziemia, należy ocieplić poniżej poziomu terenu do ław fundamentowych 

odpowiednio 14 cm i 12 cm styropianu estrudowanego i wykonać na całej powierzchni ścian poniżej 

gruntu izolację przeciwwilgociową pionową, według Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/96 

„Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekką". Ocieplenie będzie wykonane jednym z 

firmowych systemów ocieplenia, na który Instytut Techniki Budowlanej wydał decyzję dopuszczającą do 

stosowania. 

Metoda „lekka" ocieplenia ścian polega na przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej 

warstwowego układu izolacyjno - elewacyjnego, w którym warstwę izolacji termicznej stanowią płyty 

styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną z 

włókna szklanego. 

Należy również ocieplić ściany przy gruncie styropianem estrudowanym o grubości 14 cm i 12 cm. 

Następnie wykonać izolację przeciwwilgociową na całej wysokości ścian przy gruncie do ław 

fundamentowych. 

 

6.2.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, naprawić i 

wyrównać ubytki w tynku. W miejscach gdzie tynk jest słabo przytwierdzony należy go skuć. Wymianę 

tynku należy przeprowadzić szczególnie na cokole przy ziemi, gzymsie, na elewacjach ścian wzdłuż rur 

spustowych wody deszczowej na budynku starym. Pozostałe fragmenty ścian dokładnie oczyścić i 

zagruntować, a następnie wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu. 
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6.2.2. Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy w sposób 

widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. 

Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę klejącą, które są przewidziane do 

przyklejenia płyt styropianowych na tych ścianach. Po czterech godzinach należy wykonać próbę 

ręcznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni 

ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub            

że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej 

oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia 

styropianu. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować 

dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę 

(4 szt. na 1 m2 ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje 

się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno stosować. 

Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejenia styropianu przewidzieć 

zastosowanie łączników z tworzywa w ilości wynikającej z obliczeń, przy założeniu, że masa klejąca 

będzie spełniać tylko rolę montażową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę styropianową o 

wymiarach 50 x 100 cm. 

 

6.2.3. Przyklejenie płyt styropianowych 

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 

niższa niż 5°C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. 

 

6.2.4. Mocowanie płyt styropianowych przy pomocy łączników mechanicznych 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy wykonać tylko 

w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB, 

dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. 

 

6.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie 

wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nie 

należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość warstwy klejącej 

przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż  5 mm. Sąsiednie pasy 

tkaniny powinny by układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych 

na całej ich głębokości. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
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mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 

wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny 

wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. 

Do ocieplenia ścian w części piwnicznej i parteru należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna 

grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm. 

 

6.2.6. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach 

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 

tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C, 

zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

 

6.2.7. Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych, pokrytych powłokami 

malarskimi 

Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za pomocą szczotek drucianych, 

piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki całą 

powierzchnię ściany należy zmyć wodą. 

Jeżeli powłoki nie wykazują żadnych objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń, należy sprawdzić ich 

przyczepność do podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styropianu. Jeżeli próba wypadnie 

pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie się styropian, a nie nastąpi oderwanie się styropianu od ściany 

wraz z masą klejącą) wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki ze ściany. Jeżeli przy odrywaniu 

oderwą się całe próbki styropianu wraz z masą klejącą, należy usunąć powłokę ze ściany sposobami jak 

wyżej. W razie dużych trudności w usuwaniu powłoki, należy oprócz przyklejenia stosować mocowanie. 

 

6.2.8. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości               

nie powodującej zakrycia skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. Ościeżnice okienne i drzwiowe od strony 

zewnętrznej powinny wystawać odpowiednio tak, aby umożliwić wklejenie styropianu nie mniejszego niż 

o grubości 2 cm. 

 

6.3. Docieplenie dachu 

Do ocieplenia przewidziano powierzchnię stropu ostatniej kondygnacji na pawilonie szkoły. Na 

istniejącym stropie rozłożyć maty z wełny mineralnej o grubości 18 cm o współczynniku przenikania 

ciepła λ=0,038 W/m2K. Następnie wykonać nowe pokrycie z blachodachówki w kolorze istniejącej na 

nowej części budynku. Wywołać okapy poprzez przedłużenie istniejących krokwi. Zapewnić wentylację 

przestrzeni między dachem, a stropem w przestrzeni między krokwiami. 

Przed wykonaniem pokrycia dachu, należy uzupełnić ubytki tynku na kominach i położyć tynk akrylowy.  
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6.4. Wykonanie obróbek blacharskich 

W czasie robót ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku tj. parapety zewnętrzne, 

pasy podrynnowe i obróbki gzymsów. Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ścian. Parapety zewnętrzne 

muszą wystawać, co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami 

wody deszczowej.  

Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w 

dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy, należy łączyć na rąbek stojący. Istniejące rury 

spustowe i rynny należy zdemontować i po wykonaniu ocieplenia założyć ponownie. Haki mocujące rury 

spustowe, należy przedłużyć o około 15 cm. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostanie 

się wody, między ocieplaną ścianę, a styropian oraz odspojenie styropianu od podłoża. 

 

6.5. Wykonanie instalacji odgromowej 

Istniejącą instalacje odgromową na czas wykonywania ocieplenia zdemontować, po wykonaniu izolacji 

zamontować w tym samym miejscu. Przewiduje się na czas prowadzenia robót zdemontowanie 

wszystkich pozostałych instalacji: oświetlenia zewnętrznego wraz z zasilaniem, instalacji antenowej i 

telefonicznej oraz monitoringu. Ponowny montaż, należy dokonać po wykonaniu docieplenia. Uchwyty 

mocujące zwody, należy przedłużyć o około 15 cm tak, aby były odsunięte od ocieplonej ściany i nie 

powodowały jej uszkodzenia.  

 Na czas demontażu zewnętrznej instalacji oświetleniowej należy ze względów bezpieczeństwa 

użytkowników zapewnić tymczasowe oświetlenie zewnętrzne. 

 

6.6. Wymiana stolarki otworowej 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach stolarka otworowa jest częściowo wymieniona na 

nową PCV. Pozostałą drewnianą stolarkę wymienić na nową PCV. Stolarka nowa będzie miała 

współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,8 W/m2K. 

Wszystkie drzwi zewnętrzne niewymienione w obiekcie będą wymienione na nowe aluminiowe z 

wypełnieniem profili pianą poliuretanową. Zgodnie z audytem powinny posiadać współczynnik 

przenikania równy 1,3 W/m2K. Stolarkę okienną w miejscu zamontowanych krat wyposażyć w szyby P4. 

 

6.7. Schody wejściowe i zadaszenia 

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, należy  zdemontować zadaszenie 

nad wejściem na elewacji frontowej i nad wejściem do mieszkań. Po ociepleniu wykonać nowe 

zadaszenia z poliwęglanu. 

Murki oporowe przy wejściu do kotłowni wykończyć tynkiem mozaikowym i zabezpieczyć obróbkami              

z blachy.  

Bezwzględnie, należy po wykonaniu izolacji wykonać opaskę betonową wokół budynku. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

7.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez INI. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 

- bhp, 

- organizację ruchu na budowie, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót. 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

magazynowania. 

 

7.1.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 
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2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczone INI przez 

Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7.1.4. Dokumenty budowy  

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, 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, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugi, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu 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 INI, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone INI do 

ustosunkowania się. 

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie INI. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego odtworzenia 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

INI o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji INI na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w umowie 

(okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i INI. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

9.1.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór ostateczny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

 

9.1.2. 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 INI i eksploatator budynku. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem INI i eksploatatora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. 

 

9.1.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

9.1.4. Odbiór ostateczny 

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń o 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania. 

 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 

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

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki obmiarowej 

obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

11. PRZEPISY ZWĄZANE - NORMY I INNE DOKUMENTY 

- PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

- PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania” 

- PN-83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna przegród 

budowlanych” 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

- PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
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- PN-88/B-30005 „Cement hutniczy” 

- PN-92/P-85010 „Tkaniny szklane” 

- BN-91 /6363-02 „Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe” 


