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1.0.CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
 Lokalizacja obiektu oraz jego opis. 
 
 Celem Urzędu Gminy jest włączenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkową 
atrakcję tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu pływającego dla wędkarzy. 
Remontem zostanie objęta istniejąca budowla wodna, uzupełnienie ubytków betonu i izolacja 
pionowych elementów ściany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciągowego , wymianę 
drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Na 
terenie działki nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  zaprojektowano miejsca postojowe na samochody 
osobowe, ciągi komunikacyjne oraz miejsce na TOT –TOY z możliwością wykorzystania na 
pomieszczenie magazynowe . Na działce zaprojektowano miejsce rekreacyjna z zlokalizowanymi ławo 
–stolami i koszami , oraz pływający pomost zgodnie z załącznikiem .Na działce zaprojektowano 
miejsce rekreacyjne na której zlokalizowano ławo stoły , kosze na śmieci , miejsce na ognisko oraz 
zadaszona altankę wyposażoną w ławo-stoły .  
 
 Nazwa obiektu – zadania. 

 
Adres:  Karścino dz.nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  . Gmina Karlino  
 
Inwestor : Gmina  Karlino –Karlino  
 
Telefon: (0-prefix) ……………………… 
Telefax: (0-prefix) ……………………… 
 
Adres: 
 
Karścino dz. dz.nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  .  
Gmina: Karlino  
Powiat: Białogard  
Woj.: Zachodniopomorskie. 
Telefon: (0-prefix) ……………………… 
Telefax: (0-prefix) ……………………… 

 
            Przedmiot i zakres robót. 

 
 Przedmiotem realizacji włączenie stawu w kompleks rekreacyjno-sportowy, jako dodatkową 
atrakcję tego terenu. W planach jest zarybienie i budowa pomostu pływającego dla wędkarzy. 
Remontem zostanie objęta istniejąca budowla wodna, uzupełnienie ubytków betonu i izolacja 
pionowych elementów ściany oporowej oraz usprawnienie mechanizmu wyciągowego , wymianę 
drewnianych belek zastawki. Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu pierwotnego terenu. Na 
terenie działki nr.143/3 , 143/4, 143/5. 143/8 ,60  zaprojektowano miejsca postojowe na samochody 
osobowe, ciągi komunikacyjne oraz miejsce na TOT –TOY z możliwością wykorzystania na 
pomieszczenie magazynowe . Na działce zaprojektowano miejsce rekreacyjna z zlokalizowanymi ławo 
–stolami i koszami , oraz pływający pomost zgodnie z załącznikiem .Na działce zaprojektowano 
miejsce rekreacyjne na której zlokalizowano ławo stoły , kosze na śmieci , miejsce na ognisko oraz 
zadaszona altankę wyposażoną w ławo-stoły .  

 
Opracowana Specyfikacja techniczna /ST/ obejmuje instalacje branży budowlanej w zakresie: 

 

 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. 
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 Roboty betonowe. 

 Roboty murarskie. 

 Roboty stolarskie. 

 Roboty tynkarskie. 

 Roboty posadzkarskie. 

 Roboty wykładzinowe. 

 Okładziny ścienne. 

 Roboty malarskie 

 Roboty wykończeniowe i zdobnicze. 
 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                           
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu zasad 
sztuki budowlanej.  
 
Uwaga: 
 
Realizacja inwestycji odbywać się będzie etapami. Inwestor Urząd Gminy w Karlinie na etapie 
realizacji sam ustali etapowość inwestycji w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych 
sanitarno - elektrycznych. 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe – wyszczególnienie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody mieszkańców i innych osób, jak obsługa, kierownictwo                     
i nadzór. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca odgrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru i przedstawicielem Gminy 
w Karlinie . 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę ofertową (umowną) zadania. 
Harmonogram wykonawstwa należy odpowiednio wcześniej (minimum dwa dni przed 
rozpoczęciem robót) uzgodnić z Inspektorem nadzoru i przedstawicielem gminy w Karlinie . 
lub służbami inwestycyjnymi przydzielonymi do tego zadania przez przedstawicielem gminy               
w Karlinie . 
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Prace towarzyszące przy wykonawstwie, demontażu i remoncie udokumentować poprzez 
stworzenie dokumentacji fotograficznej przed remontem oraz docelowo po remoncie.  
 
1.5. Informacje o terenie budowy. 
 
Wykonawca robót musi tak rozplanować budowę, aby prowadzone prace jak najmniej zakłócały 
funkcjonowanie  istniejących obiektów. 
Wejście do poszczególnych pomieszczeń należy każdorazowo uzgodnić z Inspektorem nadzoru            
i lub służbami inwestycyjnymi przydzielonymi do tego zadania przez przedstawicielami Urzędu 
Gminy w Karlinie  
 
WYTYCZNE: 

 Organizację robót budowlanych uzgodnić z inwestorem /czas pracy, ilość                       
i kolejność robót budowlanych – branża budowlana/. 

 Zabezpieczenie interesu osób trzecich w tym wypadku rozebrane elementy 
budowlane winny być przekazana inwestorowi o ile nastąpiły takie ustalenia. 

 Ochrona środowiska. Szkło, które się stłucze na budowie winno być 
składowane w odpowiednich pojemnikach. Nie wolno go mieszać z innymi 
odpadami. Gruz winien być również składowany w pojemnikach. Nie wolno 
tworzyć dzikich wysypisk. Materiał nie nadający się do odzysku winien być 
wywieziony na wysypiska gminne i potwierdzone kwitem odbiorczym. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy. Wykonawca winien przedstawić plan BIOZ 
inwestorowi. Plan winien znajdować się na budowie. 

 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Inwestor winien zapewnić wykonawcy 
miejsce na stworzenie zaplecza budowy lub przekazać na warunkach 
obopólnych pomieszczeń na takie zaplecze. 

 Warunki dotyczące organizacji ruchu. O ile takie warunki wystąpią to 
wykonawca musi przedstawić ich plan realizacji, który należy uzgodnić                      
z inwestorem i inspektorem nadzoru. 

 Ogrodzenia. O ile zajdzie konieczność ogrodzenia placu budowy należy to 
uzgodnić z inwestorem i inspektorem. 

 Zabezpieczyć chodniki i jezdnię /drogę wewnętrzną/.  

 należy przy dostawach materiałów, wywozach gruzu lub innych materiałów, 
jak również w trakcie demontażu i montażu zwracać uwagę na ludzi /uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum/. Winno się miejsca szczególnie narażone na 
niebezpieczeństwa oznakować na czas remontu. 

 Kody robót, grupy robót, klasy robót, kategorie robót zgodnie z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną. 

 Określenia podstawowe i definicje pojęć wg części ogólnej niniejszej 
specyfikacji. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy robotach remontowych oraz za ich zgodność interesów               



 

 - 5 - 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania interesów odbioru robót 
budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne                     
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane              
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wykonanie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru                   
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw osób trzecich pokryje Wykonawca. 

 
1.8. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 
Dział: 
45000000-7  Roboty budowlane. 
Grupa robót: 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa: 
45320000-6  Roboty izolacyjne. 
45210000-2  Roboty w zakresie budynków. 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
45450000-6  Roboty wykończeniowe pozostałe. 
Kategoria: 
45113000-2  Roboty na placu budowy. 
45111100-9  Roboty w zakresie wyburzeń. 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu.  
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
45261310-0  Kładzenie zaprawy. 
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia. 
45262500-6  Roboty murarskie. 
45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane. 
45262700-8  Przebudowa budynków. 
45321000-3  Izolacja cieplna. 
45410000-4  Tynkowanie. 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45421100-5  Instalowanie drzwi okien i podobnych elementów. 
45421111-5  Instalowanie metalowych framug. 
45421113-9  Instalowanie metalowych progów. 
45421134-2  Instalowanie drzwi drewnianych. 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących. 
45442100-8  Roboty malarskie. 
45442180-2  Powtórne malowanie. 
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych. 
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1.9. Określenia podstawowe. 
 

1.9.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 

a/ Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b/ Budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami  
     i urządzeniami, 
c/ Obiekty małej architektury; 
 

1.9.2. Budynku – 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. 

1.9.3. Budowli – należy przez to rozumieć, każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane                                                                                                                                                        
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne /fortyfikacje/,  ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane  urządzeń 
technicznych /kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń/ oraz fundamentów pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.9.4. Tymczasowe obiekty budowlane – należy przez to rozumieć obiekty budowlane 
przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: strzelnica, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowej, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.9.5. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także pracę polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.9.6. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.9.7. Urządzeniach budowlanych – 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. 

1.9.8. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.9.9. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.9.10. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
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1.9.11. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                              
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokół odbiorów częściowych    
i końcowych, miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 

1.9.12. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                      
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.9.13. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.9.14. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

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

1.9.16. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z  2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. /. 

1.9.17. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym ma podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.9.18. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.9.19. Drodze tymczasowej /montażowej/ - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.9.20. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik budowy wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.9.21. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważnioną do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

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

1.9.23. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych                  
z oceną jakości stosowanych wyrobów oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.9.24. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie                                   
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. 

1.9.25. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywania robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –                             
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z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.9.26. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.9.27. Projektanta - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.9.28. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                       
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.9.29. Części obiektu lub etapie wykonawstwa - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych                  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.9.30. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.9.31. Grupa, klasa, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień / Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r., a  późn. zm./. 

1.9.32. Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach                       
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.9.33. Instrukcji technicznej obsługi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejności lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.9.34. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia                    
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.9.35. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
/CEN/ oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej /CENE-LEC/ jako 
„standardy europejskie /EN/” lub „dokumenty harmonizacyjne /HD/”, zgodne z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.9.36. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.9.37. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości  i wymogów jakości oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

1.9.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. /Polskie Prawo 
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zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r./. 

1.9.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w oddzielnym pełnomocnictwie /zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach/. 

 
1.10.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 wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 
a/ utrzymać teren budowy bez wody stojącej, 
 
b/ podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasem lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególne względy na: 
 
1/lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 
2/ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a/ Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b/ Zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
c/  Możliwością powstania pożaru. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz                         
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                                  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.11. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu               
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie              
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.                     
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.13. Ograniczenia obciążeń osi pojazdu. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co przewozu nietypowych wagowo ładunków i sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa       
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                          
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.15.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz. U. z dnia 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401/ oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2.0. MATERIAŁY. 
 
2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST                
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych /SST/ 
 
Roboty ziemne. 
 
W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić roboty ziemne. Wypadku wykonywania robót 
ziemnych dla podłoży betonowych należy je tak wykonać, aby nie nastąpiło tzw. Przebranie 
podłoża /zbyt duża warstwa urobku ziemnego zebrana w stosunku do robót budowlanych, / co 
spowoduje dodatkową stabilizację podłoża. Roboty ziemne wykonywać tak, aby po ułożeniu 
podsypki piaskowej i jej zawibrowaniu /ubiciu mechanicznym/ można było wylewać podłoże 
betonowe.  
 
Uwaga: 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych  
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład  należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiaru wilgoci. Wybór środków transportowych 
oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących  dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Mieszanki betonowe. 
 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
 

 Dla betonu B25 – klasa cementu 32,5NA, 

 Dla betonu B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5NA, 

 Dla betonu B45 i większej – klasa cementu 52,5NA, 
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Dotyczy to także gotowych mieszanek betonowych 
przywożonych z wytwórni betonów.  
 
UWAGA: 
 
Zakazuje się pobieranie cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Podłoża składów 
otwartych gdzie jest przechowywany cement w workach lub silosach powinny być twarde                       
i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej                  
i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Roboty betonowe są przewidziane w trakcie 
uzupełniania, wypełniania i poziomowania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych                             
i łazienkach. 
 
WYKONASTWO. 
 

 Posadzki na parterze należy wykonać na istniejącej posadzce po uprzednim jej 
wyrównaniu za pomocą zapraw samopoziomujących lub mieszanek 
betonowych. 

 Posadzki na kondygnacjach powtarzalnych również cementowe. Przed 
wyrównaniem posadzki należy sprawdzić czy nie są popękane. W przypadku, 
kiedy są popękane należy miejsca pęknięć oczyścić, kawałki betonu ruszające 
się usunąć, zagruntować podłoże i wylać zaprawę samopoziomującą czy też 
zaprawę betonową. 

 Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wykonać na 
istniejącej posadzce betonowej po uprzednim jej wyrównaniu poprzez 
ułożenie zapraw samopoziomujących lub wypraw betonowych. 

 Przed ułożeniem podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych należy posadzki w 
zależności od ich jakości wzmocnić preparatami gruntującymi lub w wypadku 
stwierdzenia, że są mało stabilne (uległy skruszeniu) skuć do takiego poziomu, 
aby można je było uzupełnić poprzez nadlanie. 

 
Roboty zbrojarskie. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskanie i składowanie kod 45000000-01.  
 
Asortyment stali zbrojeniowej. 
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkim w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg norm PN-
H-84023/6: AIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
 
Wymagania przy odbiorze. 
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
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     nazwa wytwórcy, 

    oznaczenia wyrobu wg normy PN-H-93215, 

     numer wytopu lub numer partii, 

    wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 
analizy wykopowej, 

    masa partii, 

   rodzaj obróbki cieplnej 
Drut montażowy – do  montażu prętów zbrojeniowych należy używać wyżarzonego drutu 
stalowego tzw. wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe- dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 
wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
 
Roboty murowe. 
 
Ściany działowe z cegły dziurawki grubości 12 cm posadowione na istniejącym stropie 
kanałowym, w alternatywnym rozwiązaniu dopuszcza się zamianę na płyty gipsowo – kartonowe 
2x12,5mm na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną 10cm wełna mineralna.  
Wymagania dotyczące jakości cegły dziurawki regulują odpowiednie polskie normy. Cegła                     
z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B. 
 Do każdej partii dostarczonej cegły dziurawki musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
  
WYKONASTWO. 
 

    Ścianki działowe z cegły dziurawki grubości 12cm będą posadowione na 
istniejącym stropie kanałowym, na zaprawie cementowo – wapiennej lub 
gotowych zaprawach murarskich. 

 
UWAGA: 
 
W przypadku wykonawstwa ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać 
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania                        
i badania przy odbiorze”. Okładziny płyt na ruszcie stalowym można wykonać na kilka sposobów 
(do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inspektorem nadzoru): 

 Przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu                       
z osłanianą ścianą, 

 Z użyciem ściennych profili „U” o szerokości 50mm, umocowanych do podłoża 
uchwytami typu ES, 

 Przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami 
łączącymi typu ES. 

 

Grubość płyty 
Gipsowo-

kartonowej 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległość 

między 
wieszakami. 

(mm) 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie głównej 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie nośnej 
(mm) 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 850 1000 550 
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          Tynki zewnętrzne i wewnętrzne. 

 
Narzędzia, sprzęt i urządzenia 
Do robót tynkarskich należy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 
Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian 
Szpachelki i pace metalowe do nakładania zapraw i mas klejących i tynkarskich 
Pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt 
styropianowych 
Wiertarki do wiercenia otworów na łączniki 
Noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej 
Łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych 
Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania mas 
klejących i tynkarskich 
Urządzenia transportu pionowego 
Rusztowania stojakowe 
Aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian 
 
Przygotowanie powierzchni ścian do otynkowania. 
 
Stan starego tynku należy dokładnie sprawdzić. Głuchy dźwięk wskazuje na utratę przyczepności. 
W tych miejscach tynk należy usunąć. Jeżeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie 
powoduje odspojenia, oznacza to, że tynk nie jest twardy, ale wystarczająco nośny. Taki tynk 
wzmacniamy poprzez nasycenie tynku płynem do wzmacniania powierzchni cementowo-
wapiennych. Jeżeli narzędzie z łatwością zagłębia się w tynku, należy tą warstwę usunąć. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości należy wykonać próbę przyczepności. Kilka kostek styropianowych 
10x10x10 cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokonać 
próby oderwania. Jeżeli styropian rozerwie się w swojej warstwie, podłoże uznaje się za nośne. 
Miejsca, w których usunięto stary tynk, należy dokładnie oczyścić, a następnie uzupełnić tynkiem 
cementowo-wapiennym. W przypadku dużych nierówności >1 cm na odcinku 2m podłoże 
wyrównać tym samym podkładowym tynkiem cementowo - wapiennym.  Podłoże należy 
dokładnie oczyścić z kurzu. Wyrównanie chłonności podłoża uzyskujemy malując istniejący tynk 
środkiem gruntującym. Przed przystąpieniem do montażu systemu należy dokładnie zabezpieczyć 
wszelkie narażone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie 
tarasów, itp. Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych, 
pokrytych powłokami malarskimi. Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się             
w sposób widoczny należy usunąć za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem 
wody lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany zmyć 
wodą. 

 
Zaprawy tynkarskie. 
 
Wymagania dotyczące jakości zapraw tynkarskich regulują odpowiednie polskie normy. Zaprawy 
tynkarskie muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane” 
lub aprobatom technicznym.  
 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN -70/B-10100 p.3.3.2. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100  p. 3.3.1. 
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Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100.Grubość tynków zwykłych w zależności od 
kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinna być zgodna z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych                    
w sposób standardowy. Do każdej partii dostarczonej gotowej zaprawy tynkarskiej musi być 
dołączone świadectwo jakości (atest). 

 
WYKONASTWO. 

 

       Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat. II, szpachlowanie szpachlą  
gipsową. 

       Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowania, przebicia , przekucia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. 

      Zalecz się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania                        
i skurczów murów tj. po okresie 4-6 miesięcy stanu surowego dla obiektów 
nowo budowanych, 

      Tynki wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5 °C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 

      W niższych temperaturach tynki można wykonywać tylko przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

      Zaleca się chronić świeżo położone tynki przed nasłonecznieniem w ciągu 
pierwszych dwóch dni, 

      W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

 
Roboty malarskie. 

 
Warunek przystąpienia do robót malarskich. 

  

  Do przystąpienia do robót malarskich można po całkowitym wykonaniu robót     
budowlanych i po kontroli podłoża przeznaczonego do malowania. 

    Po zakończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia  urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych /biały 
montaż/ oraz armatury oświetleniowej /gniazda, wyłączniki itp./. 

    Wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe, 

    Ułożenia podłóg drewnianych tzw. Białych, 

    Całkowitym dopasowaniu stolarki okienno drzwiowej, 
 

Drugie malowanie można wykonać po: 
 

   Wykonaniu tzw. Białego montażu, 

  Ułożeniu posadzek /z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych/ z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 Oszkleniu okien, jeśli nie było wykonane fabrycznie, 
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Wymagania dotyczące jakości farb podkładowych, nawierzchniowych itp. regulują odpowiednie 
polskie normy. Farby muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN-B lub aprobatom 
technicznym. Do każdej partii dostarczonej farby musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
 
WYKONASTWO. 
 

    Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami wnętrzowymi np. 
akrylowymi lub emulsyjnymi w jasnych kolorach pastelowych. Kolory farb do 
malowania pomieszczeń uzgodnić z użytkownikiem lub inspektorem nadzoru 
inwestora. 

 
Roboty izolacyjne. 
 

 Przypadku wykonania fundamentów, murów poniżej poziomu terenu należy je 
zabezpieczyć powłokami przeciwwilgociowymi w postaci welonów, pap lub 
mas bitumicznych zgodnie z przepisami. 

 
Uwaga: 
 
Szczegółowe normy materiałowe patrz punkt 10.0 „PRZEPISY ZWIĄZANE”. 

 
Wymagania dotyczące sprzętu do demontażu. 

 
Przy rozbiórce ścian, murków itp. mogą być wykorzystane przecinaki, łyżki, młotki, wiertarki, 
młotki udarowe. Przy robotach budowlanych mogą być wykorzystane przecinaki, wyrówniarki, 
kielnie, szpachelki, młotki, młotki udarowe, wiertarki, betoniarki, zagęszczarki. Przy robotach 
wykończeniowych – obróbce ścian to kielnie, packi, szpachelki, fugowniki itp. Może być 
wykorzystany inny sprzęt, który zapewni wysoką jakość wykonywanych robót. 

 
Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Materiał winien być dostarczany takimi środkami transportu, Jakie są przewidziane dla danych 
grup materiałowych. W tym wypadku mogą być samochody dostawcze, skrzyniowe o raz 
samowyładowcze dla odpadów i piasku. 

 
2.0. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonywania robót ma być utrzymywany w stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
3.0. TRANSPORT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                      
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym               
w umowie. 

 
3.1.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do poszczególnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń ma osie być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.0. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /plan bioz/, 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii  i organizacji montażu /dla obiektów prefabrykowanych 
lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie . 

 
4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
4.1.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszelkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4.1.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                        
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
4.1.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 



 

 - 18 - 

4.1.4.Polecenie Inspektora nadzoru dotyczące realizacji   robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawi on  zamierzony 
sposób wykonania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system / sposób i produkcje/ proponowanej kontroli i sterowania  
jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia  do pomiarów  i kontroli /opis 
laboratorium własnego lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań/, 

 sposób oraz forma gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowania korekt                      
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania                          
i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 rodzaj i ilość środków transportu oraz  urządzeń do magazynowania                   
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań /rodzaj i częstotliwość, 
pobieranych próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp./ 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.1.Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w  to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 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 SST. Minimalne wymagania co zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali zakres jaki kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  urządzeń urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
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wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2.Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
oparte na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszt 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 Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
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 SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wynik do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
 
6.4.Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań /kopie/ będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewnione będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                                 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowity koszt powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6.Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które; 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z; 
 Polską Normą lub 
 Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
 
[1] Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                     
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy  terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa jednego ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 
 

    Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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, 

 Daty zarządzenia 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 wykonywanych robót 
podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
technicznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                         
w dokumentacji projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
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 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadził, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
[2] Książka obmiarów. 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                
o jakości materiałów, recepty robocze i kontroli wyników badań Wykonawcy będą gromadzone            
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4]  Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujące 
dokumenty: 

a) Pozwolenie na budowę 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) Protokoły odbioru robót 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Operaty geodezyjne, 
g) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

[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 prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR - 
ach oraz KNNR – ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi                             
w dokumentacji projektowej i przedmiarze  robót. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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 utrzymane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) Odbiorowi częściowemu, 
d) Odbiorowi ostatecznemu /końcowemu/, 
e) Odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) Odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych 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 tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                          
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny /końcowy/. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu /ilości/ oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego 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, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót            
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową             
i SST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych           
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego /końcowego/. 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty; 
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A. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

B. Szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy                
i ew. uzupełniające lub zamienne/, 

C. Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
D. Protokoły odbiorów częściowych, 
E. Recepty i ustalenia technologiczne, 
F. Dziennik budowy i książki obmiarów /oryginały/, 
G. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z SST i programem zapewnienia jakości /PZJ/, 
H. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości /PZJ/, 

I. Rysunki /dokumentację/ na wykonanie robót towarzyszących/np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, instalację 
c.o. itp./ oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

J. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
K. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin ostatecznego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych                 
z usunięciem wad, które się ujawnią w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej                             
z uwzględnieniem zasad opisanych  w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny /końcowy/ robót”. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawa płatności jest cena jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej przyjętą przez Zamawiającego                                   
w  dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtem podstawą płatności jest wartość 
/kwota/ podana przez Wykonawcę  przyjęta, przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
/ofercie/.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się ma jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia 
ryczałtowe robót będą obejmować: 
 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale                              
z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                      
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) Opłaty/dzierżawy terenu, 
d) Przygotowanie terenu, 
e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; 

 
a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; 
9.2.4.  

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.2.5. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Ustawy. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.               
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. Zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. – 0wyborach budowlanych  (Dz. U.             
Nr 92, poz. 881.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia  2004 r. – o dozorze technicznym  (Dz. U.                 
Nr 122, poz. 1321 z póżn. Zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z póżn. zmianami). 
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 Ustawa z dnia 21 maja  1985 r. – o drogach publicznych  (jednolity tekst 
Dz. U z 2004 r.. Nr 204, poz. 2086). 

 8888 
 

 
10.2. Rozporządzenia. 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. –                     
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych  oraz 
sposobu ich  oznaczania znakiem CE ( Dz. U. Nr 209, pozycja 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 
aprobaty oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, 
pozycja 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
wrzesnia1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy ( Dz. U. Nr 169, pozycja 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, pozycja 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwiec 2003 r. –                    
w sprawie informacji dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, pozycja 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia2004 r. –                       
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202, pozycja 2072). 

 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, pozycja 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, 
pozycja 2042). 

 
10.3. PRZEPISY I OBOWIĄZUJĄCE NORMY BRANŻY BUDOWLANEJ. 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.,                  
nr 120, poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1139). 
 
 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i   
                                  określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu           
                                  powszechnego użytku. 
PN-EN-196-1  Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN-196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN-196-3  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości.  
PN-EN-196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320            Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN-934-2         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i  wymagania. 
PN-EN-480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Beton wzorcowy i   zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN-480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenia czasu    wiązania. 
PN-EN-480-4    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenia ilości wody wydzielającej się samoczynnie                       
z mieszanki betonowej. 

PN-EN-480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenia absorpcji kapilarnej. 

PN-EN-480-6        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Analiza w podczerwieni.   

PN-EN-480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenia umownej 
zawartości suchej Substancji. 

 PN-EN-480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenia zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN-480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenia zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
za pomocą młotka Schmita typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Postanowienia 

ogólne.  
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 

jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 

zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 
zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN-933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN-933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia 
kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN-1097-6 Badania mechaniczne fizyczne właściwości kruszyw. 
Oznaczenia gęstości ziaren nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne do betonu. Badania. Oznaczenia 
reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32350 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych                                      

i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 

prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczalnych, 
substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji 
rozpuszczalnych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda ścieki. Badania twardości. Oznaczenia twardości ogólnej 
powyżej 0,337mval/dcm3 metodą wersenianową.  

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy               

i określenia. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-900 (Seria 9000, 9001,9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 

jakością i Zapewnienie, jakości.  
PN-ISO 13006:2001Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                

i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E›10%. 
  Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  
      wodnej E‹3%. 
Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  
      wodnej 3%‹E‹6%. 
Grupa B II a.  
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  
      wodnej 6%‹E‹10%. 
Grupa B II b.  
 PN-EN 121:1997 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości   
      wodnej E‹3%. 
Grupa A I.  



 

 - 29 - 

 PN-EN 186-1:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej   
       3%‹E‹6%. 
Grupa A II a, Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej   
      3%‹E‹6%. 
Grupa A II a, Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej   
      6%‹E‹10%. 
Grupa A II b, Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej   
      6%‹E‹10%. 
Grupa A II b, Cz. 2.  
PN-EN 188:1998 Płyty i płytki ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej   
      E›10%. 
Grupa A III.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.   
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie 

jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiące. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nie szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie cieplnej i   
                                 rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włosowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie 

mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie uwalniania 

ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie małych różnic  

barw. 
PN-EN 101:1994  Płytki i płytki ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni 

wg skali Mosha. 
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PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego    

dla klejów cementowych i zapraw do spoin. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia 

odporności chemicznejzapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 2; oznaczenie odporności 

na ścieranie.   
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania. Cz. 3; oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie.   
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4; oznaczenie 

skurczu.   
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5; oznaczenie n  
      asiąkliwości wodnej.   
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

                                         PN-EN 13813:2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia.   

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy   
                                  odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,   
                                 badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,             
      w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące     
                                  systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami   
                                 zapewnienia jakości. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i    
                                wytrzymałości. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy      
                               odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

 
     Oraz inne obowiązujące normy i rozporządzenia nie wymienione  powyżej. 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V), Arkady , Warszawa 1989 – 1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  i instalacji, Centralny Ośrodek  
Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 rok. 

 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych              
i żelbetowych. 

 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 
dodatków  mineralnych. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

  Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

 Atlas budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

 Układanie i spoinowanie materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

 Katalog wyrobów Ceresie, wydanie Ceresit – 2001 rok. 

 Informator o montażu płyt gipsowo – kartonowych, ścian działowych, okładzin 
ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips 
Polska – Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 

 Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych  
budownictwie” – wydanie IV – Kraków  1996 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

 
 
 


