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UWAGA:  

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 
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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa zamówienia  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych  zagospodarowania terenu i przebudowy garaży ogniska dla dzieci „Stara Prochownia” przy ul. Starej w Warszawie.  

  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących w 
szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych 
zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczy projektu wykonawczego w części architektury, 
wykończenia wnętrz i zagospodarowania terenu. 

 
1.2.1. Założenia funcjonalno-przestrzenne  
Funkcje projektowanego obiektu związane są z działalnością ogniska dla dzieci – rekreacja na powietrzu oraz pomieszczenia 
funkcjonalnie powiązane z zagospodarowaniem terenu. 

 
Budynek zaplecze – funkcja magazynowa , warsztatowa , pomieszczenia sanitariatów dla ogniska oraz miejsce na śmietnik.  
Teren rekreacyjny – przestrzeń wypoczynkowo spacerowa , z miejscami do zabaw dla dzieci oraz miejscami do uprawiania sportu. 
Miejsce spotkań rodzinnych itp.  

 
1.2.2. Architektura.  

 
W zakres przewidzianych do wykonania robót wchodzą:  
Roboty rozbiórkowe części istniejącej zabudowy. 
Roboty remontowe istniejącej zabudowy. 
Roboty budowlane – budowa nowego budynku w miejscu rozebranego. 
Roboty rozbiórkowe terenowe – rozebranie nawierzchni , niwelacja terenu. 
Roboty budowlane terenowe – wykonanie nowych nawierzchni miejsc zabaw i rekreacji, ukształtowanie terenu oraz wyposażenie w 
urządzenia terenowe. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz nasadzeniami roślinnymi. 

 
Roboty rozbiórkowe części istniejącej zabudowy. 
 - rozebranie niższej części budynku łącznie z usunięciem ścian fundamentowych i przygotowaniem miejsca pod nową budowę. 
Roboty remontowe istniejącej zabudowy. 
 - rozebranie pokryć dachowych , wykucie stolarki , skucie tynków i posadzek. Przygotowanie budynku pod nowe roboty budowlane i 
wykończenie . 
Roboty budowlane – budowa nowego budynku w miejscu rozebranego. 
- wykonanie fundamentów , ścian nadziemia oraz ścianek działowych. Wykonanie dachu wraz z obróbkami . Wykonnie posadzek wraz z 
wykończeniem , Wykonanie tynków i malowań. Montaż stolarki. 

 
Roboty rozbiórkowe terenowe – rozebranie nawierzchni , niwelacja terenu. 
 - rozebranie istniejących nawierzchni w obrębie terenu objetego opracowaniem. Materiał z rozbiórki należy posortować z przygotowaniem do 
ponownego wykorzystania. Dotyczy to głównie podbudów piaskowych oraz znawierzchni z trylinki przeznaczonej do ponownego ułożenia przed 
budynkami. 
 
Roboty budowlane terenowe – wykonanie nowych nawierzchni miejsc zabaw i rekreacji, ukształtowanie terenu oraz 
wyposażenie w urządzenia terenowe. 
- wykonanie nowych nawierzchni . Typy nawierzchni zgodne z funkcją jaką mają pełnić. Wykonanie elementów małej architektury i montaz 
wyposażenia do zabaw dzieci. 
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Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami budowlanymi i obejmują:  
-wymagania wykonawcze, wymagania materiałowe, technologię wykonania robót , transport, składowanie materiałów, nadzór i 
odbiory. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu 
zlecenia  
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Do prac towarzyszących związanych z pracami budowlanymi należą:  
- zabezpieczenie istniejącego terenu dookoła miejsca objętego opracowaniem  przed wpływem prac budowlanych. 
- wykonanie zabezpieczeń dostępu na teren budowy. 
Do robót tymczasowych należą:  
-wykonanie zaplecza budowy i placów składowych materiałów budowlanych i sprzętu.  
-wykonanie zabezpieczeńterenu wynikających z uzgodnionego projektu organizacji ruchu  

 
1.4. Informacje o terenie budowy: 

 
1.4.1. Obiekt. 
Budowa obejmuje  budynki i teren należący do ogniska dla dzieci „Stara Prochownia”. Parametry budynków i terenu zgodnie z 
projektem wykonawczym. 

 
1.4.2. Opis terenu budowy  
Teren budowy obejmuje obszar zlokalizowany w obrębie ulicy Starej 4 -  „Stara Prochownia”  w Warszawie 
na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206. 
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu budowy Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem 
zajęcia niezbędnego terenu i w razie potrzeby uzgodnić z odpowiednimi władzami.  

 
1.5. Przekazanie placu budowy  
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robót „Protokołu 
wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół przekazania podpisują Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego 
a w szczególności do:  
-ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtekwejsciowych  (możliwość wykorzystania istniejącego 
ogrodzenia). 
- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu  
- ustawienia tymczasowych obiektów biurowych i socjalnych 
- ustawienia magazynów oraz wyznaczenia miejsc składowania 
-wykonanie podłączeń tymczasowych dla energii elektrycznej i poboru innych mediów. 
 

Zagospodarowanie placu budowy  
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:  
-  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
-  wykonania wyjść i przejść dla pieszych 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia scieków i utylizacji 
- urzadzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
- zapenienia łączności telefonicznej 
- urzadzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarępotrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i 
maszyn budowlanych.  
Szerokośćciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie 
budowy.  
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.  
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.  
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny byćoświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 
m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa sięz 
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deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.  
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i 
oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  
Strefa ta nie może wynosićmniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.  
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byćz abezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne 

powinny znajdowaćsięna wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45
0 

w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.  
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące sięna terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia.  
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny byćprzeprowadzane, co 
najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,  
- przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie 
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy  

Napoje należ y zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10
0

C 

lub powyżej 25 
0

C.  
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.  
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież 
roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, 
tj. do 2,20 m.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w  
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  
0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowań, 5,00 m -od stałego stanowiska pracy.  
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze 
sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.  
Ilości rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub własności osób trzecich.  
Wszelkie uszkodzenia mienia lub własności osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć zgodnie ze stanem 
pierwotnym na własny koszt.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzących przez teren budowy i zaplecza , jeżeli o ich przebiegu 
stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu został poinformowany przez Zamawiającego.  
W przypadku prowadzenia robót w bliskości urządzeń lub instalacji będących własnością osób trzecich Wykonawca obowiązany jest 
powiadomić właściciela tych urządzeń oraz Inspektora nadzoru o zamiarze prowadzenia robót.  

 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót tak by nie oddziaływały niekorzystnie na 
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środowisko naturalne.  
Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed 
rozpuszczaniem i przedostawaniem się do gruntu.  
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:  
- M-możliwością powstania zagrożenia pożarowego,  

- - przekroczeniem obowiązujących norm hałasu  

- 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych przed zazanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, 
chemikaliami, substancjami szkodliwymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych 
zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów.  
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę 
służb i odpowiednich władz.  
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą 
posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami.  
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z przepisami i wymaganiami określającymi 
dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu.  
Wykonawca nie może stosować urządzeni maszyn przekraczających normy poziomu hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu 
może spowodować wstrzymanie robót.  
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych ustawami i przepisami ogólnymi 
oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną i karną 
oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego.  

 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach 
urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste 
wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.  
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. Przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do następujących działań 
-przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bhp..  
-wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
-wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby  
-przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony  
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  

 
1.8.1.Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  
upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;  
brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu;  
brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty zewnętrzne ( np. balkony czy zadaszenia);  
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na niższych kondygnacjach, znajdujących 
się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.  
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez 
ostrych cieni i olśnień osób.  
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny 
być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  
Balustradami powinny być zabezpieczone:  
-krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,  
-pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością 
wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.  
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 
ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków 
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

 
1.8.3.Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
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zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 
jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić 
organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. 
1.8.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza 
się jako:  
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy.  
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 
pracy.  
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w 
formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia 
lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące:  
• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania 
pierwszej pomocy.  
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 
wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków.  

 
1.8.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla  życia lub zdrowia 
pracowników.  
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  
nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  
niewłaściwe polecenia przełożonych,  
brak nadzoru,  
brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  
tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  
brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  
dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  
niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  
nieodpowiednie przejścia i dojścia,  
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  
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Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  
niewłaściwy stan czynnika materialnego:  
wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  
niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  
zastosowanie materiałów zastępczych,  
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  
wady materiałowe czynnika materialnego:  
ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  
niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,  
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
 
Na podstawie:  
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
•wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  
•określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki 
profilaktyczne mające na celu:  
 - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 
powodujących takich zagrożeń.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest 
do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z 
tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowych.  
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia terenu budowy i jej zaplecza w niezbędny zgodny z wymaganiami i zakresem 
prowadzonych prac sprzęt p. poż.  
Składowanie materiałów łatwopalnych winno być wydzielone i odpowiednio oznaczone, w pobliżu składowania tych materiałów winien 
być ustawiony odpowiedni sprzęt ochrony p.poż.  

 
1.10. Wymagania dotyczące organizacji ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi 
władzami.  
Zobowiązany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i  oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego.  
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu 
budowy.  
Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę.  

 
1.11.Nazwy i kody robót Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót :  
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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika zamówień:  
Roboty budowlane  i konstrukcyjne : 
 
CPV 450 00000 – 7 – roboty budowlane 
 
CPV 451 11300 – 1 – roboty rozbiórkowe  
 
CPV 451 12700 – 2-  roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 451 12720 – 8-  roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
CPV 451 12723 – 9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
CPV 452 33140 – 2 - roboty drogowe 
CPV 452 33253 – 7 – roboty w zakresie nawierzchni  dróg dla pieszych 
 
CPV 452 10000 – 2 – roboty w zakresie budynków 
CPV 452 62210 – 6 – fundamentowanie 
CPV 452 35000 – 9 – betonowanie bez zbrojenia 
CPV 453 20000 – 6 – roboty izolacyjne 
CPV 452 62520 – 2 – roboty murowe 
CPV 452 60000 – 7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze 
CPV 452 61320 – 3 – Kładzenie rynien 
CPV 454 30000 – 0 -  pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 454 21146 – 9 – instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV 454 00000 – 1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 454 32000 – 4 – kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie scian.  
CPV 454 21152 - -4 – instalowanie ścianek działowych  
CPV 454 42100 – 8 – roboty malarskie  
CPV 454 43000 – 4 – roboty elewacyjne  
CPV 454 20000 – 4 – roboty w zakresie składania stolarki budowlanej 
CPV 454 21131 – 1 – instalowanie drzwi  
CPV 454 21132 – 8 – instalowanie okien  
CPV 454 21160 – 3 -  instalowanie wyrobów metalowych 
 

 
1.12. Określenia podstawowe  

 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do  
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót  
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości  
wykonania poszczególnych robót,  

 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja składająca się z 
przedmiaru robót, STWiORB, oraz  
projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o  
pozwoleniu na budowę,  

 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
-budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzadzeniami. 
-obiekt małej architektury.  

 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  
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Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.  

 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.  

 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.  
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego  przydatność do 
stosowania w budownictwie.  

 
Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z ponumerowanymi stronami, służący do dokonywania 
wpisów istotnych wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.  

 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia działań 
na budowie w imieniu Wykonawcy.  

 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć– akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
Odpowiednia zgodność– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.  

 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach 
technicznych,  

 
Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów  

 
Zamawiający – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego należy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i 
przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.  
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z:  
-Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 
209) a w przypadku braku normami państwowymi,  
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydanymi przez COBRTI  Instal  
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.  
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.  
Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy 
realizacji prac.  

.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót budowlano-instalacyjnych powinny spełniaćwymagania norm, posiadać 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do 
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wykonania projektowanych robót.  
Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN).  
Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 
w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.  
Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte, winny odznaczać 
się najwyższą jakością.  
Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 
jakościowych.  
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować materiały – zgodnie z opisem specyfikacyjnym w 
rozdziale – szczegółowych specyfikacji technicznych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać 
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych.  
W zależności od potrzeb wykonawca winien zapewnić następujący sprzęt do wykonania robót:  
-żuraw samochodowy  
-koparka ciężka  
-narzędzia pneumatyczne lub elektryczne  
-narzędzia specjalistyczne  
Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania Polskich Norm, przepisów i wymagań BHP, 
winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych.  
Ilość zastosowanych maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac i terminowa 
realizacje zadań.  
Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać terminów 
wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny.  
Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być na wniosek 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan techniczny urządzeń 
i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o 
ruchu kołowym i innych związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.  
Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 
bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy.  
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące 
nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów.  
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych 
wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania.  
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie 
transportu materiałów i urządzeń.  
Podstawowe srodki transportu : 
-Samochód skrzyniowy 15 t  
-samochód dostawczy do 1,0 t  
-samochód skrzyniowy do 5 t  
-wózek widłowy niskiego podnoszenia do 1,5 t  
-wózki ręczne  
-dźwig przyścienny  
Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno byćrealizowane zgodnie z zaleceniami producentów materiałów , wyrobów i 
urządzeń.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umowąoraz odpowiada za jakośćstosowanych materiałów, 
jakośćwykonywanych robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi zmianami wprowadzonymi wpisami do Dziennika Budowy w trakcie 
wykonywania prac.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem 
nadzoru. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująwszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących 
prac:  
roboty betonowe ,roboty izolacyjne,roboty murowe ,roboty pokrywcze,tynki ,posadzki ,stolarka drzwiowa ,ślusarka okienna i drzwiowa, 
roboty malarskie, 
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszą Specyfikacją i szczegółowymi specyfikacjami branżowymi. 
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5.1. ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE  
- wykonanie podkładów fundamentowych   
- wykonanie ław i stóp fundamentowych. 
- wykonanie ścian fundamentowych  
- wykonanie warstwy podkładu posadzki na gruncie  
- wykonanie izolacji przeciwilgocowych i termicznych fundamentów 
- wykonanie ścian zewnętrznych murowanych 
- wykonanie konstrukcji żelbetowych ścian, stropów, belek i podciągów , stropodachu i kl. Schodowej 
- wykonanie konstrukcji dachu 

 
5.2. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE – wykończenia i wystrój wnetrz. 
-wykonanie scian i scianek murowanych wewnetrznych 
- wykonanie ścianek gk lub systemowych. 
- wykonanie obudów pionów instalacyjnych  
- wykonanie  izolacji termicznej połaci dachowych i dachów płaskich. 
- wykonanie warstw izolacji posadzek – hydroizolacjie i izolacje termiczne.  
- wykonanie wykończeń posadzek  
- wykonanie wykończeń ścian( tynki gipsowe, okładziny ceramiczne, malowania i okładziny z tapet) 

 
5.3. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE – wyposażenie  
- Dostawa i montaż stolarki drzwiowej  – drzwi fabrycznie wykończone . 
- Dostawa elementów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych . 

 
5.4. ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE – ELEWACJE  
- wykonanie rusztów i ocieplenia elewacji pionowych 
- wykonanie pokrycia dachów płaskich  
 - wykonanie pokrycia dachu wysokiego 
-wykonanie fasady z blach i paneli tytanowo cynkowych 
-wykonanie okładzin ceramicznych elewacji  
-montaż fasady szklanej 1 piętra  
-montaż ślusarki okiennej i drzwiowej 
-wykonanie cokołu tynkowanego  
-wykonanie opaski z korytem odwadniającym   
-montaż obróbek blacharskich  

 
5.5. ROBOTY ZEWNĘTRZNE MAŁEJ ARCHITEKTURY  
-okładzin elewacyjnych małej architektury 
-wykonanie ogrodzenia  i montaż bramy i furtki 
-wykonanie nawierzchni chodników, dróg i parkingu 
-zagospodarowanie terenów zielonych 
Roboty powinny byćwykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robót i 
przepisami obowiązującymi w punkcie 10.  
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:  
projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę;  
dziennik budowy;  
plac budowy;  
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy  
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę informacyjną określającą:  
numer pozwolenia na budowę; adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; nazwę, adres i numer telefonu 
wykonawcy robót; imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru; numery telefonów alarmowych.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA  
Kontrola jakości robót winna byćprzeprowadzana na bieżąco przez Inspektorów Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna byćzgodnośćz 
wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca opowiada za 
kontrolęjakości robót, jakośćmateriałów sprzętu, narzędzi i urządzeństosowanych w trakcie wykonywania robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badańmateriałów, przeprowadzania pomiarów w okresach gwarantujących wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien posiadaćdokumenty 
potwierdzające spełnienie norm i potwierdzające poddanie okresowym badaniom stosowane w trakcie robót przyrządy pomiarowe.  
Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrządów i urządzeńpomiarowych, oraz jest zobowiązany do 
przedstawiania na żądanie Wykonawcy próbek wbudowywanych materiałów.  
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Wszelkie badania i pomiary winny byćprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub procedurami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji odbioru robót.  
W szczególności podczas realizacji robót budowlano-montażowych należy zwracać uwagę i przestrzegać:  
domiarów, wytyczeń, przebiegu rurociągów tras kablowych, przewodów instalacyjnych;  
wymagań technologii wykonywanych robót określonych przez dostawcęproduktu takich jak gramatura, temperatura zewnętrzna 
powietrza, zachowanie proporcji poszczególnych składników;  
dokładności wymiarowej wykonania robót ziemnych, murowych, wykończeniowych, lokalizacji urządzeń;  
wykonania prób technicznych rurociągów, materiałów, osprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich określonych procedurami, przepisami i dokumentacja 
projektowąbadańi prób i załączyćprotokoły tych badańdo dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z protokołem końcowym 
odbioru robót.  
Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości materiałów, próbek, technologii ich wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w 
przypadku stwierdzenia niezgodności sprzeciwićsięwbudowaniu materiału lub urządzenia.  
Zamawiający ma prawo dopuścićdo wbudowania tylko te materiały i urządzenia które posiadającertyfikat zgodności, 
aprobatętechniczną, certyfikat lub znak bezpieczeństwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub 
zagraniczne. Materiały nie posiadające wymienionych dokumentów nie mogąbyćużyte w procesie realizacji zadania.  

 
7. WYMAGANIA DLA OBMIARÓW ROBÓT  
Obmiaru robót należy dokonaćna podstawie przedmiaru opracowanego wraz z dokumentacjąprojektową(projektem budowlano-
wykonawczym).  
Obmiar robót jest wykonywany przez Wykonawcę i przedstawiany  Zamawiającemu do akceptacji. Procedurę obmiaru przeprowadza 
się po kolejnym etapie zrealizowanych robót lub z częstotliwością określonąw umowie i warunkującą rozliczenie finansowe etapu robót 
wykonanych.  
Warunkiem niezbędnym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robót jest dokonanie i przedstawienie Zamawiającemu obmiaru 
robót zanikających. Obmiaru robót zanikających dokonuje sięw trakcie wykonywania tych robót.  
W przypadku obmiaru robót nietypowych dla objętości lub powierzchni należy do obmiarów dołączyćdodatkowa 
dokumentacjępotwierdzającąprawidłowośćich wykonania.  
Jednostkąobmiarowąjest:  

-dla robót murowych m
3 

 

-dla robót wykończeniowych m
2 

 
-dla osprzętu i wyposażenia szt.  

 
8. ZASADY ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
W procesie realizacji robót wyróżniamy następujące rodzaje odbioru:  
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
odbiór częściowy  
odbiór końcowy  
odbiór ostateczny  

 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegajązakryciu. Stanowiąone najczęściej niezależny etap w procesie 
budowy lub remontu.  
Należy go wykonaćpo zakończeniu robót zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. Należy 
go dokonaćtak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez Wykonawcę 
zapisem w dzienniku budowy.  
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć, odkopać lub dokonaćczynności umożliwiających dokonanie oceny ich 
wykonania w przypadku nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  
Odbiorowi robót zanikających podlegająmiędzy innymi:  
odbiór materiałów na budowie  
wykonanie wykopów  
wykonanie izolacji  
wzmocnienia konstrukcji  
połączenia rurociągów  
wykonanie przejśćprzez przegrody  
zabezpieczenia ppoż. konstrukcji  

 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy dotyczy głównie oceny wykonanych części robót stanowiących etap w realizacji prac. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.  
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Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy dotyczy całości wykonanych robót pod kątem ich rzeczywistego zakresu, ilości, jakości oraz wartości.  
Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbioru. Odbiór końcowy przez 
komisjęodbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.  
Komisja ocenia zgodnośćwykonanych robót z dokumentacja projektową, ilością określona w przedmiarze robót, jakością określonąw 
warunkach odbioru, rodzajem i klasą wbudowanych materiałów i urządzeń.  
Komisja ma prawo przerwać czynności odbiorowe, określić  zakres robót poprawkowych i termin ich wykonania.  
Komisja odbioru ma prawo odrzucić wykonanie robót jako niezgodne z zakresem, lub obniżyć wartość robót w przypadku 
niemożliwości usunięcia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robót  
Odbiorowi końcowemu podlegają:  
ostatecznie wykonane roboty budowlanejakośćpołączeńi podłączenia urządzeń technologicznych sprawność urządzeń, 
Dokumentem końcowym zakończenia robót jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.  
Załącznikami do protokołu są:protokoły odbiorów częściowych protokoły prób i pomiarów ,dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza, instrukcje obsługi urządzeń, protokoły sprawności z działania instalacji ,karty gwarancyjne dla wbudowanych 
urządzeń ,inwentaryzacja geodezyjna dla robót zewnętrznych 

 
Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu wad i usterek zgłoszonych Wykonawcy przy 
odbiorze końcowym i wpisanych do protokołu zdawczo-odbiorczego.  
Dotyczy on również wszystkich robót wykonywanych w okresie obowiązującej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Informacje ogólne  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zgodnie z ofertą  i uzgodniona z Inwestorem zapisem w umowie na 
wykonanie prac budowlanych. Sposób rozliczania i warunki płatności zgodnie z umową . 
Wynagrodzenie obejmuje :   
-koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
-koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
-koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
-koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami,  
Z  wyłączeniem podatku VAT.  

 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   
-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
- organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
-przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp,chodników, krawężników, barier i oznakowań 
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:  
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
-utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
UWAGA : punkt – podstawa płatności do rozpatrzenia zgodnie z szablonem umowy Inwestora . 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1.  Ustawy i rozporządzenia  
-  Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z póżniejszymi poprawkami .  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 
202/04 poz. 2072)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
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obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogąbyćwprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej;  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 
-  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami) 

      -  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 
-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi 
-  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
-  Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004 

 
10.2.  Normy  

 
Polskie normy budowlane i instalacyjne – podane szczegółowo przy odpowiednich działach specyfikacji szczegółowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


