Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Temat: Ocieplenie i remont dachu dwudzielnego budynku głównego

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych
(ST)
1. WSTĘP – część ogólna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania
i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:

„Ocieplenie i remont dachu dwudzielnego budynku głównego”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T
Zakres dotyczy ocieplenia dachu istniejącego budynku głównego, obejmujący:
•

wykonanie otworów montażowych w istniejącym pokryciu, ociepleniu i płytach
dachowych,

•

wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej,

•

naprawę kominów,

•

wymianę obróbek blacharskich w obrębie okapu dachu,

•

wymianę rynien,

•

naprawa istniejącego wierzchniego pokrycia z papy,

•

pokrycie dachu płynną membraną nawierzchniową,

•

Zmiany modernizacyjne i rozwiązania materiałowe:

•

demontaż instalacji odgromowej,

•

demontaż obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie,

•

demontaż zbędnych instalacji o różnym przeznaczeniu. Należy ustalić przeznaczenie tych
instalacji i uporządkować ich trasy, zbędne usunąć,

•

wykonanie nowych obróbek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana, grubości 0,7
mm,

•

wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej na kominach z malowaniem tynku wg
projektu kolorystyki,

•

wykonanie renowacji i uszczelnienia powierzchni dachu poprzez nałożenie zestawu
powłoki nawierzchniowej.
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Zakres robót obejmuje oprócz wymienionych robót podstawowych następujące roboty
i czynności pomocnicze:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku,
• transport poziomy i pionowy materiałów i elementów osprzętu ze składowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,
• ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań
przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości,
• układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub
w pomieszczeniach przyobiektowych,
• obsługiwanie sprzętu,
• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
• sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu roboty,
• usunięcie materiałów, elementów oraz gruzu z rozbiórek poza obiekt, budynek wraz
z utylizacją,
• układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych,
na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,
• przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw tynkarskich,
• rozpakowanie, przegląd i segregacja elementów,
• oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Prawem Budowlanym,
normami państwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze

wszystkimi

wymaganymi

uzgodnieniami

prawnymi

i

administracyjnymi,

oraz

egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Teren Budowy stanowi istniejący
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budynek wraz z otaczającym go terenem niezbędnym do bezpiecznego prowadzenia prac (wg
BIOZ), drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi, zapleczem wykonawcy i placem składowym
materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
•

Projekt budowlany ocieplenia i remontu dachu dwudzielnego budynku głównego,

•

Przedmiar robót ocieplenia i remontu dachu dwudzielnego budynku głównego

•

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracować dokumentację;
•

Projekt organizacji i harmonogram Robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiającego, Wykonawcy stanowią część umowy, 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 powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 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. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub
Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca

dostarczy,

zainstaluje

i

będzie

utrzymywać

tymczasowe

urządzenia

zabezpieczające, w tym barierki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

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. Realizacja robót budowlanych powinna być
prowadzona w okresie i w sposób zapewniający zgodność z właściwymi przepisami ochrony
przyrody, w tym dotyczącymi ochrony ptaków i nietoperzy. W okresie trwania budowy
i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
•

Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

•

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem 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 budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób postronnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel
Wykonawcy.
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie

dopuszcza

się

użycia

materiałów

wywołujących

szkodliwe

promieniowanie

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp.,
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 na Terenie Budowy i powiadomić
Zamawiającego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5. Roboty objęte zamówieniem.
Grupa robót - Roboty budowlane – 45000000-7
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

1.6. Określenia podstawowe
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
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.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona
do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
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Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Naprawa – to wykonanie wszystkich czynności związanych z przywróceniem naprawianemu
elementowi właściwego stanu pod względem użytkowym i technicznym.
Wymiana – to wykonanie i wbudowanie nowych elementów w miejsce zużytych w sposób
zapewniający bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu.
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Uzupełnienie – to wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących.
Remont – to wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przywrócenia elementowi lub
obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantującego prawidłową i bezpieczną
eksploatację.

2. MATERIAŁY
2.1.Materiały stosowane do robót

2.1.1. Materiałem izolacyjnym stropodachów wentylowanych jest wełna mineralna w postaci
granulatu (λ=0,042 W/mK), o grubości warstwy grubości 30 cm. Produkt powinien być
zgodny z normą EN 1406-1:2012, posiadać klasę A1 reakcji na ogień.

2.1.2. Papa do wykonania naprawy pokrycia dachu (wzdłuż okapu) to papa asfaltowa
zgrzewalna, wierzchniego krycia minimalnej grubości 5,2 mm wykonana na osnowie
włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta
gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona profilowana, zabezpieczona folią
z tworzywa sztucznego. Papę mocuje się metodą zgrzewania.

2.1.3 Pokrycie dachu płynną membraną - do renowacji i uszczelnienia powierzchni dachu
w technologii bezspoinowej należy użyć wyłącznie wyrobów na bazie wodorozcieńczalnych
akrylowych dyspersji polimerowych, wyroby zastosowane do wykonania powłoki
uszczelniającej muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11890-2/2007 w zakresie
dopuszczalnej zawartości LZO. Powłoka musi być wzmocniona siatką poliestrową o gęstości
nie mniejszej niż 110g/m2. Wyroby zastosowane do wykonania powłoki muszą posiadać
jako system Krajową Ocenę Techniczną oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

2.1.4. Materiały uzupełniające
Materiały uzupełniające i wykończające takie jak kratki wentylacyjne, folie, papa, itp.
powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykaz oraz ilość
powinna być zawarta w dokumentacji projektowej docieplenia lub ustalona z inwestorem.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
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dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli
Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZĘT
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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 lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania

warunków

umowy

zostaną

przez

Inspektora

nadzoru

inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

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 powiadamiał Zamawiającego. 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 Zamawiającego w terminie przewidzianym 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
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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 Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru
inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca
Wykonawca ma obowiązek uprzedniego zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zamiaru wykonania prac dodatkowych (tj. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej)
i na wykonanie tych prac musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający ma
prawo odmowy zapłaty za wykonane prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego.
Obowiązek ten nie dotyczy wykonania prac dodatkowych w przypadkach awaryjnych lub
pilnych np. w celu zapobiegnięcia katastrofie budowlanej lub zapobiegnięciu wystąpienia
znacznych szkód.

5.2. Przygotowanie terenu pod budowę
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zabezpieczyć teren robót
budowlanych - ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robót budowlanych. Wykonawca winien w trakcie robót usuwać z terenu robót gruz w miarę
postępu prac rozbiórkowych. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Materiały posegregować i odnieść lub
odwieźć na miejsce składowania.

5.4. Docieplenie stropodachu.
Docieplenie

stropodachu

wentylowanego

-

metodą

wdmuchiwania

granulatu

z zachowaniem wszelkich wymagań BHP. Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB.
Izolację cieplną wykonać z granulatu wełny mineralnej gr 30 cm. Celem wprowadzenia w
przestrzeń poddasza granulatu należy wykonać otwory rewizyjne (technologiczne) w ilości
niezbędnej do prawidłowego wykonania izolacji, zabudowane i uszczelnione po realizacji
docieplenia.

5.5. Wykonywanie pokryć dachowych.
Wykonanie membrany - powłoki ochronnej dachu poprzedzamy właściwym przygotowaniem
podłoża, poprzez mycie ciśnieniowe i zamiatanie uszczelnianej powierzchni. Należy
zabezpieczyć i obrobić naroża oraz dylatacje, następnie wykonać warstwę podkładową,
zbrojoną na całej powierzchni odpowiednią siatką techniczną z wywinięciem na wszystkie
elementy dachowe. Do zbrojenia należy użyć siatki poliestrowej o gęstości nie mniejszej niż
110g/m2. Po wyschnięciu na warstwę podkładową nanoszona jest warstwa nawierzchniowo –
ochronna równomiernie na całej uszczelnianej powierzchni dachu. Wymagana minimalna
grubość powłoki po wyschnięciu >2,0 mm.

5.6. Napraw kominów.
Należy wykonać remont uszkodzeń wg poniższej kolejności:
a) Należy odkuć wszystkie zarysowane i odspojone powierzchnie dające głuchy odgłos przy
ostukiwaniu młotkiem.
b) Nanieść warstwę sczepną na podłoże i warstwę reprofilującą z systemowych materiałów
wybranej firmy. Należy tu stosować systemowe materiały i technologie naprawcze mające
dopuszczenie ITB. Należy ścisle przestrzegać reżimów technologicznych podawanych
przezproducentów zastosowanych materiałów.
c) Uzupełnienie tynków.
Podłoże pod tynki powinno być sztywne i nie zmieniać wymiarów, powinno być równe. Mur
powinien być wykonany na niepełne spoiny. W przypadku pełnych spoin należy je przed
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tynkowaniem wyskrobać na głębokość 10-15 mm od lica muru. Podłoże należy oczyścić
z kurzu, rdzy, sadzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur należy zmyć wodą. Należy
wykonać tynki kategorii II, o powierzchni równej i gładkiej. Tynki te wykonujemy jako tynki
jednowarstwowe jednolicie gładko zatarte.

5.7. Roboty malarskie.
Malowanie ścian można wykonywać po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych.
Nie można malować w temperaturze poniżej +5oC. Powierzchnie nowych tynków należy
przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych
drobnych defektów. Po starciu powierzchnię tynku należy odkurzyć. Powierzchnie starych
tynków należy przygotować poprzez usunięcie istniejących powłok malarskich, reperację rys
i uszkodzeń. Całą powierzchnię tynku należy przetrzeć rzadką zaprawą wapienną. Po
wyschnięciu tynku można przystąpić do zagruntowania podłoża i wykonania właściwej
powłoki malarskiej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i

przedstawienie do aprobaty

Zamawiającego 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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 kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
• system

(sposób

i

procedurę)

proponowanej

kontroli

i

sterowania

jakością

wykonywanych Robót,
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.)
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 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 pełną kontrolę Robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót.
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, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. 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 Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, 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.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego 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:
-

Polską Normą lub

-

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają
wymogi Specyfikacji Technicznej.

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. 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 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
(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 Kierowniku budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

-

uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów
Robót,

-

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

-

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

-

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

-

daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

-

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów Robót,

-

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-

dane dotyczące czynności 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.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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(2) Księga Obmiarów
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

(3) Dokumenty 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 Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące
dokumenty:
• prawomocne zgłoszenie robót budowlanych we właściwym organie administracji
architektoniczno - budowlanej,
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokoły odbioru Robót,
• protokoły narad i ustaleń,
• plan Bioz,
• korespondencję na budowie.
(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 Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.2.1.Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn
długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu
stropu. Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w stanie surowym.
Powierzchnie tynków i gładzi stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków i gładzi nie
odlicza się powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 1 m2. Powierzchnię tynków na
siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnię siatkowania oblicza się w metrach
kwadratowych powierzchni siatkowania.
7.2.2.Warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach
kwadratowych. Wielkość powierzchni oblicza się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki
i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów,
pilastrów, fundamentów itp. większych od 0,25 m2.
7.2.3.Powierzchnię uszczelnianą dachu oblicza się w metrach kwadratowych.
7.2.4.Demontaż i montaż rynien oblicza się w mb faktycznej długości.
7.2.5. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy
obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Nie potrąca się otworów
i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą wpierw
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone 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 Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

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 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 Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 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 wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających
i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych
lub Robót uzupełniających lub Robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacją Projektową i STz uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały).
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ.
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
i ew. PZJ.
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru tych robót.
• Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru 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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- 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 (bez VAT).
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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Kwota płatności za wykonane roboty budowlane stanowi kwota netto powiększona o podatek
VAT, naliczony zgodnie z przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
• Projekt budowlany ocieplenia i remontu dachu dwudzielnego budynku głównego,
• Przedmiar robót ocieplenia i remontu dachu dwudzielnego budynku głównego – część
architektoniczna.
10.2. Ustawy.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z późn. Zm.).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907,984,
1047 i 1473).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz. 898).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0, poz. 47 z
późn. Zm.).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz.
353).

10.3. Rozporządzenia.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– 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, poz. 2072).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.4. Normy.
• PN-IS01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady
i terminologia

• PN-ISO

3443-1:1994

Tolerancja

w

budownictwie.

Podstawowe

zasady

oceny

i określenia

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
• PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaru budynków
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy

• PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
• PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
• PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji
zgodności wymiarowej

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-69/B-10280

Roboty

malarskie

budowlane

farbami

wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

• PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
• PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny
mineralnej

• PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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- „Warunki techniczne” - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz U 2013 nr 0, poz. 926),

11. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Zabrania się: powielania całości
lub części niniejszego opracowania.
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