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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
CZEŚĆ BUDOWLANA 

 
1. Wymagania ogólne 
 
1.1. Obowiązki Inwestora 
 
- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz 
Dziennik Budowy. 
- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji. 
 
Zawiadomienie właściwych organów:  
- Inwestor: Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych, Ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec 
- Projektant: „Projekty, nadzory, wykonawstwo” Dariusz Steczek, ul. Komorowskich 95, 34-300 Żywiec 
 
1.2. Obowiązki Wykonawcy 
 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz robót- zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i 
miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie placu 
budowy, od momentu przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
 
Zorganizowanie terenu budowy 
Zabezpieczenie dostawy mediów. 
 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu przed: 
- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 
- możliwością powstania pożaru. 
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. Pełna 
odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. Pełna 
odpowiedzialność za opiekę na wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu 
budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego). Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom 
odpowiedniego zaplecza socjalno- sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
1.3. Materiały i sprzęt 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 
inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów- w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Składowanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnym próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 
projektowej, polskich normach i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
 
 
 
 



3 
 

1.4. Transport 
 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. 
 
1.5. Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
 
1.6. Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
- dziennik budowy, 
- księgę obmiarów, 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- dokumenty pomiarów geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót, 
 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy. 

Prawo dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika Budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje również: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru inwestorskiego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego- tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych. 
 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi 
Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 
1.7. Kontrola jakości robót 
 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuka budowlaną.  
 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechownia 
sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
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- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zamiana uzgodniona z projektantem. 
 

Badania kontrolne- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzą się i spełniają 
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
1.8. Obmiar robót 
 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 
jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinie byś wykonany w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych- przed 
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
1.9. Odbiór robót 
 

Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe- jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót.  
Odbiór końcowy- jest ot ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)- jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym czasie. 
 
1.10. Dokumenty do odbioru robót 
  

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- ocenę stanu faktycznego – sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację powykonawczą, 
- operat kalkulacyjny, 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną 
zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat 
kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
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projektowej w granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne- dokonuje się 
odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej- to roboty te 
wyłącza się z odbioru. 
 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w formalnie w odpowiednich protokołach, 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót. 
 
1.12. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718. z póź. zm.). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953). 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 z póź. zm). 
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
S- 00. 00. 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
WSTĘP 
Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S- 00. 00. 00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach: 
 

PPrroojjeekktt  rreemmoonnttuu  ppaarrkkiieettuu  ssaallii  ggiimmnnaassttyycczznneejj  ww  ZZeessppoollee  SSzzkkóółł  
BBuuddoowwllaannoo--  DDrrzzeewwnnyycchh  ww  ŻŻyywwccuu  

 
w następującym zakresie: 
 

1. Remont parkietu Sali gimnastycznej 
 

1.1. Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 
1.2. Rozebranie podłóg drewnianych białych 
1.3. Ułożenie dodatkowych legarów 
1.4. Podłoga z desek struganych gr.32mm- ponowne przybicie, bez listew 
1.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe- podwójnie 
1.6. Ułożenie płyt pilśniowych twardych płyta OSB3 gr. 22 mm 
1.7. Posadzki z deszczułek parkietowych na klej, grubość 22 mm 
1.8. Cyklinowanie posadzek z deszczułek nowych 
1.9. Lakierowanie posadzek i parkietów 
1.10. Malowanie linii boisk 
1.11. Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 
1.12. Malowanie lakierobejcą listew przypodłogowych 
1.13. Utylizacja parkietu, listew przypodłogowych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Roboty objęte ST: 
 

1. Remont parkietu Sali gimnastycznej 
 

1.1. Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 
1.2. Rozebranie podłóg drewnianych białych 
1.3. Ułożenie dodatkowych legarów 
1.4. Podłoga z desek struganych gr.32mm- ponowne przybicie 
1.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe- podwójnie 
1.6. Ułożenie płyt pilśniowych twardych płyta OSB3 gr. 22 mm, 
1.7. Posadzki z deszczułek parkietowych na klej, grubość 22 mm 
1.8. Cyklinowanie posadzek z deszczułek nowych 
1.9. Lakierowanie posadzek i parkietów 
1.10. Malowanie linii boisk 
1.11. Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 
1.12. Malowanie lakierobejcą listew przypodłogowych 
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1.13. Utylizacja parkietu, listew przypodłogowych 
 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 
1. S 01. 01. 00. Remont parkietu Sali gimnastycznej 
 

S 01.01.01. Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 
S 01.01.02. Rozebranie podłóg drewnianych białych 
S 01.01.03. Ułożenie dodatkowych legarów 
S 01.01.04. Podłoga z desek struganych gr.32mm- ponowne przybicie,  
S 01.01.05. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe- podwójnie 
S 01.01.06. Ułożenie płyt pilśniowych twardych płyta OSB3 gr. 22 mm, 
S 01.01.07. Posadzki z deszczułek parkietowych na klej, grubość 22 mm 
S 01.01.08. Cyklinowanie posadzek z deszczułek nowych 
S 01.01.09. Lakierowanie posadzek i parkietów 
S 01.01.10. Malowanie linii boisk 
S 01.01.11. Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 
S 01.01.12. Malowanie lakierobejcą listew przypodłogowych 
S 01.01.12. Utylizacja parkietu, listew przypodłogowych 
 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Należy przestrzegać wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty budowlane 
wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace 
budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z 
wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 
1. Projekt remontu parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Żywcu 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Przedmiary robót. 
4. Kosztorys inwestorski. 
5. Zestawienie materiałów. 

 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać 
następujące części: 
 

1. Projekt remontu parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Żywcu 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3. Przedmiary robót. 
4. Kosztorys inwestorski. 
5. Zestawienie materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
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1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
4. Projekt zaplecza technicznego budowy. 

 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast zawiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręczę, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Tereny Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze jest 
włączony w cenę umowy. 
 
1.4.5. 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: 

a) Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie beż wody stojącej, 
b) 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 : 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) Możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz 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 personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, 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. 
 
Określenia podstawowe 
 
Inżynier- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów- akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Robót. 
 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys- wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
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prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Tereny Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Tereny Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowość stosowania materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3.  Sprzęt 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może byś później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomi Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 Inżyniera, w terminie przewidzianym w umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 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. Wykonanie robót 
 
5.1. 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, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 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 Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót. 
- sposobu postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, ab zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostania odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile ich kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego prze niego wzoru lub innych, zaaprobowanych prze niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżyniera uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęta 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej. 
1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 



14 
 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2. Rejestr obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 

5.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Tereny Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów należy stosować ogólne przepisy zawarte w 
częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR dla wykonywania poszczególnych Robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. Odbiór Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. 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 Inżynier. Gotowość danej budowy części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 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 o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony według wzoru ustalanego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
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- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZJ. 
- Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ 
- Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy według 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 według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy 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 8.3.”Odbiór wstępny Robót” 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953). 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

S 01. 01. 00. Remont parkietu Sali gimnastycznej 
 

1.1. Przedmiot  
 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie Remontu 
parkietu Sali gimnastycznej. 
 
1.2. Zakres robót  

 
1. S 01. 01. 00. Remont parkietu Sali gimnastycznej 
 

S 01.01.01. Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 
S 01.01.02. Rozebranie podłóg drewnianych białych 
S 01.01.03. Ułożenie dodatkowych legarów 
S 01.01.04. Podłoga z desek struganych gr.32mm- ponowne przybicie,  
S 01.01.05. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe- podwójnie 
S 01.01.06. Ułożenie płyt pilśniowych twardych płyta OSB3 gr. 22 mm, 
S 01.01.07. Posadzki z deszczułek parkietowych na klej, grubość 22 mm 
S 01.01.08. Cyklinowanie posadzek z deszczułek nowych 
S 01.01.09. Lakierowanie posadzek i parkietów 
S 01.01.10. Malowanie linii boisk 
S 01.01.11. Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 
S 01.01.12. Malowanie lakierobejcą listew przypodłogowych 
S 01.01.12. Utylizacja parkietu, listew przypodłogowych 
 
1.3. Materiały 
 
wkręty 4.5/45, drewno na legary, farba do malowania linii, benzyna do lakierów, gwoździe budowlane okrągłe 
gołe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania, pasta podłogowa bezbarwna, utwardzacze do wyrobów 
chemoutwardzalnych na drewno, pasta podłogowa bezbarwna, folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm, 
listwy i łaty z drewna dębowego, deszczułki posadzkowe lite,  płyty pilśniowe bardzo twarde, materiały 
pomocnicze. 
 

1.3.1. Wytyczne dla materiałów 
 

1.3.1.1. Deszczułki posadzkowe dębowe 
 
Deszczułki posadzkowe klasy Sport, (parkiet z drewna liściastego dębowego) – PN-EN 
13647:2004 
- wymiary klepki dł. 420 mm, szer. 40 mm, gr. 22 mm 
- dębowy kl. I 
- wilgotność 8% 
- twardość wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa 
- nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm 
Listwy przypodłogowe przyścienne dębowe, ze szczeliną wentylacyjną. Wszystkie ww. materiały muszą mieć 
własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
 

1.3.1.2. Legary sosnowe 
 
- materiał: drewno iglaste o przekroju 80x100 mm, 
- tarcica iglasta o prostym układzie słoi, 
- strugane, impregnowane grzybobójczo i przeciw wilgotnościowo, 
- niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna, 
- dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 5 mm, nie więcej niż 1 szt. na długości 1 m, 
- wilgotność 8±2% 
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1.3.1.3. Podkładki elastyczne 
 

- gęstość 725 kg/m3 
- współczynnik sprężystości przy ściskaniu Ec 2,85 N/mm2 
- podkładki przyszywać lub przyklejać do listew warstwy dolnej rusztu klejem topliwym w połowie rozstawu 
listew górnej warstwy rusztu. 
 

1.3.1.4. Płyta podkładowa pod parkiet 
 
Płyta OSB 3 lub P5 o grubości 22 mm w klasie higieny E-1, zgodna z obowiązującymi normami, 
przykręcana co około 30cm do górnych listew rusztu wkrętami do płyt wiórowych 3,2x35 mm. 
Kierunek orientacji wiórów w płycie zgodny z kierunkiem ułożenia górnych listew rusztu. 
Dłuższe boki arkuszy płyt na całej długości oparte na górnych listwach. 
 

1.3.1.5. Impregnat do drewna 
 
Odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń, grzybobójczy, przeciwwilgotnościowy. 
Rozpuszczalny w wodzie. 
Gęstość od 0.995 do 1 g/cm3 
 

1.3.1.6. Lakier do parkietu – półmat 
 
Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych parkietów, o 
wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowy – spełniający warunki współczynnika śliskości 
według normy DIN 18032, dający powłoki gładkie, cechujące się doskonałą odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz wysoką odporność na czynniki takie jak woda, 
alkohol, środki spożywcze i środki czystości. Lakier o bardzo dobrej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu, 
musi spełniać warunki do stosowania na powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie. 
Podstawowe właściwości: 
Lepkość umowna wg kubka Ford 4mm – 18 - 30 s 
Gęstość – 1,000 - 1,035 g/cm3 
Zawartość substancji lotnych – najwyżej 58,5% 
 
1.4. Sprzęt 
 
Do realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z ogólnodostępnego sprzętu mechanicznego,  
Wyciąg, środek transportowy, szlifierka do parkietu 
 
1.5. Transport 
 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny. 
 
1.6. Wykonanie robót 
 
Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w informacjach 
technicznych poszczególnych producentów. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 
otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z 
budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie 
narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy 
stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu 
rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót 
rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 
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Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na 
linach umocowanych do trwałych elementów budynki. Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku 
można prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 
- oczyszczanie powierzchni z desek, 
- wietrzenie pomieszczeń, 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna 
być niższa niż 15°C i powinna by ć zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robót oraz w trakcie 
ich wykonywania. Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem. Między posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami 
budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10mm. 
Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz 
sposobu układania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja 
konstrukcji podłogi i posadzki deszczułkowej. Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie, powinna 
być równa i pozioma. Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej 
długości. Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie 
powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu 
posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem podkładowym i 
nawierzchniowym według instrukcji producenta. 
 
1.7. Kontrola jakości 
 
Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w informacjach 
technicznych poszczególnych producentów. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, 
czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzeniu jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 
 
1.8. Jednostka obmiaru 
 
Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów należy stosować ogólne przepisy zawarte w 
częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR dla wykonywania poszczególnych Robót.  
 
1.9. Odbiór 

 
Zgodnie z odpowiednimi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w informacjach technicznych 
poszczególnych producentów. 
 
Odbiór jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych samych zasad 
co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na roboty 
rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych elementów budynku oraz zastąpienia 
ich nowymi. Dlatego też w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, 
powinna być uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie której zostaje opracowana dokumentacja 
projektowo - kosztorysowa dla robót remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna być wskazana 
kolejność i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i zastępowania starych elementów nowymi. 
Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
a) dokumentacja remontowa 
b) protokół odbioru końcowego 
c) dokumentacja powykonawcza 
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d) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l. Roboty 
ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" w 1989r. 
e) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania nowych materiałów i 
wyrobów (wydane przez ITB i IMBER) 
f) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych do budowy. 
 
Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. Odbiory zanikowe i odbiór 
końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub 
utrudniony. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 
Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez 
komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać, 
że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub 
pełne. Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy nasuwają 
zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do budowli 
szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania lub wysokie wymagania 
estetyczne. Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas 
powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
Odbiór częściowy 
 
W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory: 
- podłoża (na gruncie lub stropie) 
- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych) 
- podkładu pod nawierzchnię podłogową 
- wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych betonu lub zaprawy 
pobranej z zarobu) 
- zachowania poziomu lub spadku - równość podłoża 
- prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych) 
- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia. 
 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu: 
- dokumentacji wykonawczej - protokołów badań materiałów warstw podłogowych, protokołów 
odbiorów międzyoperacyjnych, 
- grubości nawierzchni 
- równości powierzchni 
- wyglądu zewnętrznego 
- szerokości i prostoliniowości spoin itp., prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych 
- karencji do przekazania pomieszczeń do użytkowania w zależności od rodzaju użytego kleju do przyklejania 
nawierzchni podłogowej do podkładu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podłogi. 
 
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidłowość położenia deszczułek parkietowych, jednolitości warstwy 
lakieru, prawidłowości mocowania listew podłogowych. 
 
1.10. Podstawa płatności 
 
Na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
1.11. Przepisy związane 
 
Instrukcje i certyfikaty producentów. 
Odpowiednie normy i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, wyd. Arkady, Warszawa 1990. 
Atesty PZH 
Instrukcje producentów 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym w 
szczególności NORMY: PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i 
okładziny z drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 
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PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobór. 
 
 
 
 


