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1. WSTĘP
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
W ramach planowanej inwestycji zakłada się wykonanie prac związanych z ociepleniem ścian
zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach gm. Puszczy Mariańska wraz niezbędnymi
towarzyszącymi robotami remontowo-budowlanymi.
Dokumentacja Przetargowa Zawiera:
 dokumentacje techniczna,
 przedmiary robót,
 specyfikacje istotnych warunków zamówienia (instrukcja dla wykonawców),
 specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z
ociepleniem ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach gm. Puszczy Mariańska.
Zakres robót do wykonania:
 rozebrać istniejącą opaskę betonową budynku i wykonać nową z kostki betonowej typu Polbruk, po
wykonaniu niezbędnych prac izolacyjnych ścian budynku,
 zdemontować stare podokienniki i zainstalować nowe z blachy ocynkowanej,
 zdemontować istniejące rury spustowe i zainstalować powtórnie po wykonaniu prac ocieplających na
wydłużonych rurhakach uwzględniających grubość ocieplenia,
 przed rozpoczęciem prac związanych z ociepleniem ścian, istniejące zwody pionowe należy
zdemontować, a po zakończeniu prac powtórnie wykonać zwody pionowe drutem Fe/Zn  8.
Przewody odprowadzające należy ułożyć w rurach osłonowych PVC RL 37 zainstalowanych na
uchwytach U37 na ścianie, zostaną one przykryte izolacją termiczną budynku. Złącza kontrolne
zlokalizować 0,8÷1,2 m od powierzchni terenu w puszkach typu PO 37 p/t. Istniejące przewody
uziemiające zdemontować do wysokości ok. 0,8÷1,2 m od powierzchni terenu i umieścić je we
wcześniej zainstalowanych puszkach typu PO 37 p/t.
 zdemontować na okres wykonywania prac ocieplających istniejące oświetlenie zewnętrzne, po
wykonaniu prac ocieplających zamontować ponownie na wydłużonych wspornikach
uwzględniających grubość ocieplenia,
 ściany fundamentowe ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu typu EPS-032 DACH/PODŁOGA
obustronnie oklejonym papą podkładową na welonie szklanym o gr. 130 mm. Warstwę ocieplającą
zabezpieczyć przed wilgocią 1-no krotnie roztworem asfaltowym do gruntowania.
 warstwy izolacji termicznej na elewacjach zewnętrznych wykonać ze styropianu typu EPS-032
FASADA o gr. 130 mm, siatki z włókna szklanego, warstwy wyprawy elewacyjnej z tynku
krzemianowo-sylikonowego w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.
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4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

L.P.

OKREŚLENIE

DEFINICJA

1

2

3

1

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji
od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do
eksploatacji w nowych warunkach

2

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozją elementów
wykończeniowych obiektu budowlanego

3

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów

4

Atest

świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

5

Badania betonu

ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu,
odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z
normami i założeniami projektowymi

6

Badania gruntowe

ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu
w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych

7

Bezpieczeństwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w
związku z ryzykiem zawodowym

8

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

9

Budowla

każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje
przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

10

Budynek

obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundament i dach

11

Certyfikat

znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych

12

Dokładność wymiarów

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu
założeniami lub z dokumentacją techniczną

konstrukcyjnych

z

i

przyjętymi
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13

Dokumentacja budowy

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym
 dziennik budowy
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych
 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji
obiektu
 operaty geodezyjne
 książki obmiarów

14

Dziennik budowy

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego

15

Elementy robót

wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

16

Geodezyjna obsługa
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów

17

Impregnacja

powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
działaniem środowiska zewnętrznego (np. agresją chemiczną),
szkodników biologicznych i ognia

18

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

19

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację
zamierzonego zadania

20

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów
Budowlanych

21

Klasa betonu

liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w
warunkach normowych

22

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością
użytkową

23

Kosztorys

dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany
na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen
jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i
zysku

24

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys ślepy

25

Kosztorys ślepy

opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie
materiałów podstawowych
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26

Kosztorys
powykonawczy

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowowartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robót

27

Materiał budowlany

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty
lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego
rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

28

Nadzór autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na
kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

29

Nadzór inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i
kosztów realizowanej inwestycji

30

Norma zużycia

określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość)
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych
cechach jakościowych

31

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, obiekt małej architektury

32

Obiekt małej
architektury

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku
(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy
architektury ogrodowej)

33

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

34

Obmiar

wymierzenia,
obliczenia
wykonanych robót

35

Podstemplowanie

konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie
wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych
części obiektu

36

Polska Norma (PN)

dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

37

Powykonawcze
pomiary geodezyjne

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia,
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji
obiektów budowlanych

38

Pozwolenie na budowę

decyzja
administracyjna
określająca
szczególne
warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru
na budowie

39

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby
Architektów lub Inżynierów Budowlanych

ilościowo-wartościowe

faktycznie
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40

Projekt organizacji
budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza
Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

41

Protokół odbioru robót

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący
podstawę żądania zapłaty

42

Przedmiar

obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporządzenia kosztorysu

43

Przepisy technicznowykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i
ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych

44

Roboty budowlanomontażowe

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego

45

Roboty
zabezpieczające

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp.
albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony
obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia
wypadkom osób postronnych

46

Roboty zanikające

roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów budowy

47

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

48

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
urządzenia

49

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialność ponosi wykonawca

50

Zadanie budowlane

część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego

51

Złącze kablowe

miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej służącej do zasilania odbiorców

52

Znak bezpieczeństwa

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które
uzyskały certyfikat
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5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
 Plac budowy jest częściowo grodzony.
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego
bezpośrednim sąsiedztwie – szczególnie przy wjeździe na plac budowy.
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdni, ciągów pieszych, znaków drogowych, urządzeń odwadniających itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt zabezpieczenia robót powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu zabezpieczenia robót, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki, oświetlenie, itp., zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo na budowie.
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
 Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
8. 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
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większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.

9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.
 Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
10. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
 Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.
11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed
rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich
pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia “instruktażu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 180, poz. 1860).
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki
badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora Nadzoru.
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany zakres prac budowlanych lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
 Wykonawca zobowiązany jest znać 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 przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem 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 z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
14. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
15. WYKOPALISKA
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
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przeznaczonych do wbudowania.
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216),
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności),
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy
wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW
 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
 Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia.
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu robót.
2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
 Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji.
 Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu
robót.
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
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wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym terenie.

3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. 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 SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
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może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. 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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT












Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
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organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),
 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
 Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
3. POBIERANIE PRÓBEK
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym





STWiOR ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach gm. Puszczy Mariańska






14

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 usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. 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 wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
5. RAPORTY Z BADAŃ
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.
6. 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 i zapewniona mu będzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 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 niezależnie od Wykonawcy na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów robót z
SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi
normami i SST.
 W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez SST, każda partia dostarczana do
robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY.
a. 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
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przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu 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 kolejnymi numerami
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 harmonogramu robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
 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 do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

KSIĘGA OBMIARU
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępniane na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
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 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
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.

7. OBMIAR ROBÓT
1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Inspektora Nadzoru.
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora
Nadzoru.
2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
 Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej.
 Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.
3. 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
kwalifikacyjne.
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym
okresie trwania robót.
4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
 Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
 Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
 Odbioru robót dokonuje 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 jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
 Jakość i 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.
3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbioru częściowego robót dokonuje się w terminach wyszczególnionych w harmonogramie wg
zasad jak przy odbiorze robót zanikających.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru
inwestorskiego.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie
przez Inwestora.
Do każdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty.
Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru robót.
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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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 podpunkcie powyżej.
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
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (jeżeli
stosowne przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla
zakresu prac będącego przedmiotem umowy):
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu
wprowadzonymi przez Wykonawcę w trakcie w czasie trwania budowy oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
c. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
d. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze SST i ew.
PZJ,
e. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze SST i PZJ,
f. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
g. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
h. 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
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
5. ODBIÓR POGWARANCYJNY
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
6. PRZYSTĄPIENIE DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do użytkowania
obiektu budowlanego, na którego przebudowę wymagane jest pozwolenie, może nastąpić po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyżej jest
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wymagana także, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed
wykonaniem wszystkich robot budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.49
ust.5 albo art. 51 ust 3.
Inwestor, w stosunku, do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów
szczególnych, organy:
1) Inspekcji Ochrony Środowiska,
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Państwowej Inspekcji Pracy,
4) Państwowej Straży Pożarnej
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym.
Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których
mowa jest w art. 57, w tym także "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami" oraz
"protokoły badań i sprawdzeń". Powyższe oświadczenie kierownik budowy składa między innymi w
oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robot specjalistycznych.
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany,
przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby,
instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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 SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowiązany znać obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związany z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w
trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi
zmianami.
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z późniejszymi zmianami.
 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi
zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw.
NORMY I NORMATYWY
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Świadectwo ITB Nr 334/02 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”
PN EN ISO 6946
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
PN-88/13-30005
Cement hutniczy 25.
PN-92/P-85010
Tkaniny szklane.
PN-B-20130:1999 Płyty styropianowe.
PN –90/B-02867
Ochrona
przeciwpożarowa
budynków.
Metoda
badania
stopnia
rozprzestrzenienia ognia przez ściany.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN- 88/B-06250
Beton zwykły.
PN-B10106:1997
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty
styropianowe.
PN – B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe / PS-E/.
PN- 83/N-03010
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
ZUAT -15A/.03
System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Tom I – Budownictwo
ogólne :
Rozdział 16 - Izolacje wodochronne.
Rozdział 17 - Izolacje ciepłochronne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. część B – Roboty wykończeniowe wydanie ITB, 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C – zabezpieczenie i izolacja wydanie ITB, 2004 r.
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16. PN-93/B-02862
17. PN-82/B-044631
18. PN-82/B-02020
19. PN-B-23116:1997
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

PN-89/Z-04021/02
PN-75/B-23100
PN-ISO3443-8
BN-71/0445-01
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-73/B-12011
BN-80/6741-20
PN-80/B-06259
PN-85/B-04500
PN-B-14501
PN-65/B-14502
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
BN-79/8841-23
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-80/M-02138.
BN-79/7150-01
PN-77/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

49. PN-75/M-69703
50. PN-63/B-06201
51. PN-87/M-69008
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Odporność ogniowa.
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi
zmianami).
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny
mineralnej.
Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie.
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.
Tolerancje w budownictwie.
Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement murarski.
Cegła pełna zwykła
Cegła drążona – dziurawka
Cegła kratówka
Cegła modularna
Beton komórkowy.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Zaprawy murarskie
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkło płaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podział.
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na
zimno. Wymagania i badania.
Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.





